SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Vrijwilliger/animator
Bedrijfsnaam: Lentekind Vakantiewerking
Uiterste sollicitatiedatum: /
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Lentekind Vakantiewerking

Lentekind vakantiewerking is een speelpleinwerking in Vlimmeren (Beerse) die doorheen de zomervakantie
kinderen opvangt tussen 2,5 en 12 jaar. Lentekind is aangesloten aan een CKG (Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning) en engageert zich voor kinderen die zich in een bemoeilijkte thuissituatie bevinden.
Elk jaar komen er in de maanden juli en augustus een heel aantal vrijwilligers, vanuit alle Vlaamse provincies
naar ons speelplein om de kinderen een week lang te animeren. Als de kinderen ‘savonds naar huis zijn
voorzien wij, de hoofdleiding, voor deze vrijwilligers ook activiteiten. Zo wordt het ook voor de vrijwilligers
een zomer om nooit te vergeten.
Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers tussen 16 – 25 jaar die bereidt zijn zich een week helemaal te geven in
het animeren en organiseren van activiteiten voor onze kinderen. Je hebt geen speciale vormingen of
opleidingen nodig, een groot hard voor kinderen die iets meer aandacht vragen is genoeg!
Wat bieden we?









Lekker eten
Gezellige zeteltjes om ‘s avonds te ontspannen
Fancy verkleedkleren
Schattige kinderen
Warme douche en bed
Zotte avondactiviteiten
Vrijwilligersvergoeding: €15/week

Praktisch

-

Wat: speelplein voor kansarme kinderen
Wanneer: heel de zomer lang, je kan een week kiezen (zondag – zaterdag)
Vrijwilligers blijven slapen, kinderen gaan ’s avonds naar huis.
Een week bestaat uit ongeveer 4 Hoofdleiding die de groep van 15 vrijwilligers ondersteund, per dag
komen ongeveer 70 kinderen.
Geen activiteiten op voorhand voorbereiden, hiervoor wordt tijdens de week voldoende tijd
voorzien.
Stage lopen is een mogelijkheid
Kinderen worden ingedeeld in speelgroepen tussen de 2-12 jaar.
Extra info: www.lentekindvakantiewerking.be
vakantiewerkinglentekind@gmail.com
Lentekindvakantiewerking
LentekindVakantiewerking
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