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Vrijwilliger praatcafé babbelare 
 

Ben je geboeid door mensen en hun verhaal? Maak je graag deel uit van een groep en luister je 
graag? Help je graag anderstaligen bij het oefenen van hun Nederlands?  

Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

In het dienstencentrum te Vilvoorde willen we een oefenmoment inplannen voor anderstaligen. We 
praten in groepjes over alledaagse dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, 
werk …  

 

Wie zoeken wij?  

• Je bent sociaal.  

• Je bent geduldig. 

• Je bent leergierig.  

• Je gelooft in de kracht van ontmoeting. 

• Je bent open en respectvol. 

• Je herkent jezelf in de visie van Rebelle. 

 

Wat verwachten we van jou? 

Als vrijwilliger bereid je deze praattafels voor zodat ze op een gestructureerde manier gebracht 
worden. Deze momenten zijn geen Nederlandse les of maken geen deel uit van een inburgerings-
traject, maar dienen slechts als oefenkansen om Nederlands te leren.  

 

Wat krijg je van ons?  

• Ontmoetingen met mensen; 

• Ondersteuning van de activiteit;  

• een contactpersoon bij wie je altijd terechtkan; 

• de mogelijkheid om jouw talenten in te zetten en verder te ontplooien; 

• een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen); 

 

Waar?  

Lokaal Dienstencentrum De Kassei te Vilvoorde  

 



 

 

  

Wanneer?   

Opstart in september 

 

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, 

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

 

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