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Word vrijwilliger stekjesplekje  

Ben jij gek op planten en/of tuinieren? Wil je graag mensen in je buurt samenbrengen? Schrikt ver-

antwoordelijkheid je niet af? Dan ben jij misschien wel de vrijwilliger die we zoeken om in jouw 

buurt een ‘stekjesplekje’ te installeren. 

Rebelle ontwikkelde handige plantenruilkastjes waarin jij en iedereen in de buurt stekjes van plan-

ten kwijt kunnen. Via dit plantenruilkastje kunnen mensen hun enthousiasme voor planten met 

elkaar. Op die manier gaat er niets verloren. Het stekjesplekje doet nog meer dan dat! Via de activi-

teiten die om en rond het stekjesplekje worden georganiseerd kan jij er mee vrouwen uit de buurt 

verbinden, verenigingen en versterken. 

Wie zoeken we?  

Jij bent iemand die … 

- groene vingers heeft, en graag met planten bezig is. 
- wil bijdragen aan een leuke sfeer in de buurt. 
- het leuk vindt om mensen te ontmoeten. 

Wat verwachten we van jou? 

We streven naar de beste werking rond onze stekjesplekjes. Daarom vragen we van onze vrijwil-

ligers het volgende: 

- een team van 2 mensen die verantwoordelijkheid nemen en het aanspreekpunt zijn voor min-
stens 1 jaar. 

- Promotie (bijvoorbeeld kaartjes in de buurt verdelen, reclame op sociale media …)  
- Opvolging en onderhoud (bijvoorbeeld  extra water geven, sociale controle, verwelkte plantjes 

verwijderen …)  
- Dat je minstens 1 activiteit organiseert om en rond het stekjesplekje. 

Waar? 

In jouw buurt 

Wat krijg je van ons? 

- Je leert nieuwe mensen kennen. 
- Je krijgt ondersteuning en begeleiding bij je vrijwilligerstaak. 
- Je ontvangt een (opstart)subsidie.   
- Je krijgt ondersteuning bij de opmaak van drukwerk ter promotie. 
- Je krijgt ondersteuning bij het opzetten van activiteiten en acties  
- Je krijgt jaarlijks een vormingsmoment specifiek voor de vrijwilligers van de stekjesplekjes.  
- Je kan je eigen plantenoverschotten en stekjes kwijt in het kastje. 
- Je bent verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen). 



 

 

  

Wie zijn wij? 

Rebelle  is een vrouwenvereniging die via campagnes, projecten en activiteiten het welzijn van 

vrouwen verhoogt. Dat doen we aan de hand van thema’s die behoren tot hun interesses en leefwe-

reld, zoals gezin en ouderschap, relaties en seksualiteit, imperfectie en geweld. Met onze acties 

brengen we vrouwen samen, inspireren we hen en komen we op voor hun belangen. Als maat-

schappijkritische vereniging streven we naar gelijke kansen voor iedereen en solidariteit tussen zo-

wel vrouwen onderling, als tussen mannen en vrouwen. We bestrijden discriminatie, stimuleren 

participatie en verhogen het volume van de vrouwelijke stem. Onze organisatie is actief in heel 

Vlaanderen, en bestaat uit een nationale, een regionale en een lokale werking. De lokale groepen, 

gedragen door onze vrijwilligers, staan centraal. Deze duizenden geweldige mensen zijn de drij-

vende kracht achter Rebelle.  

Word jij onze nieuwe vrijwilliger? 

Neem contact op met onze regionale vrijwilligerscoaches voor een vrijblijvend kennismakingsge-

sprekje. 

 

Antwerpen: antwerpen@rebelle-vzw.be of bel 03 285 43 38 

Brabant: brabant@rebelle-vzw.be of bel 02 546 14 14  

Limburg: limburg@rebelle-vzw.be of bel 011 27 85 10 

Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen@rebelle-vzw.be of bel 09 333 57 79 

West-Vlaanderen: west-vlaanderen@rebelle-vzw.be of bel 056 24 24 09 

 

Bij het zoeken naar vrijwilligers streven we naar een bonte mix op vlak van leeftijd, origine, religie, gender en-
zovoort. Wij willen een diverse, inclusieve organisatie zijn waar iedereen zich thuis, welkom en veilig voelt.  
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