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Vrijwilligerswerk is een vrijwillig engagement in een omgeving die u zelf kiest. U kiest bovendien zelf waarvoor en op welke momenten u 

beschikbaar bent … En dat hoeft lang niet 5 dagen per week te zijn.

Vrijwilligerswerk kan in een school, een sportclub, een ziekenhuis, een museum of bibliotheek, bij een specifieke doelgroep, bij een 

organisatie die werkt rond duurzaamheid en milieu, … 

U kunt als vrijwilliger mee activiteiten organiseren, mensen wegwijs maken bij een organisatie, de handen uit de mouwen steken bij 

binnen- of buitenwerk, voorlezen, mensen gezelschap houden, voor vervoer zorgen, creatief zijn, huiswerk begeleiden, in een cultuurbad 

springen, …

Mogelijkheden genoeg dus

Twijfelt u nog of vrijwilligerswerk iets voor u is? Of bent u overtuigd, maar weet u nog niet precies wat u wilt doen? Kom dan proeven van 

vrijwilligerswerk tijdens de Week van de Vrijwilliger, van zaterdag 27 februari tot en met zondag 6 maart 2016.

Maar liefst 51 organisaties zetten die week hun deuren voor u open. U maakt kennis met hun werking en uw mogelijke taken als vrijwilliger 

en u kunt er al uw vragen stellen. En dat allemaal geheel vrijblijvend.

In deze programmabrochure vindt u alle organisaties en de momenten waarop u ze kunt bezoeken. Uiteraard kunt u meer dan één 

organisatie bezoeken. We hopen dat u heel binnenkort de vrijwilligersjob van uw leven vindt!

	

WOORD VOORAF

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en 

schepen van Seniorenbeleid, 

Werk en Armoedebestrijding

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, 

Gelijke Kansen, Gezondheid 

en Sport

Paul Teerlinck
Stadssecretaris

Daniël Termont
Burgemeester
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Programma
51 organisaties zetten tijdens de Week van de 

Vrijwilliger hun deuren open voor 55-plussers die 

overwegen om vrijwilligerswerk te doen. Hier vindt 

u de deelnemende organisaties en de momenten 

waarop u ze kunt bezoeken, thematisch gebundeld 

en in een handige overzichtskalender.

Inschrijven
Hebt u uw keuze(s) gemaakt? Schrijf u dan in via 

Gentinfo op telefoonnummer 09 210 10 10. Gentinfo 

is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag, van 

8 tot 19 uur.  Inschrijven kan tot en met zaterdag 20 

februari 2016.

51
organisaties

zetten hun deuren 

voor u open
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CULTUUR

Planeet Mars
Land Van Waaslaan 78, 9040 Sint-Amandsberg
Maandag 29 februari van 13 tot 16 uur 
Dinsdag 1 maart van 13 tot 16 uur 
Danshuis dat lessen in verschillende dansstijlen aanbiedt 

en  zalen verhuurt voor verschillende activiteiten.

www.planeetmars.be

Taken: de bar openhouden, de huurders opvangen, in de 

tuin werken of schilderen, meedenken over promotie, 

administratieve taakjes, fotografie en film

Historische Huizen
Verenigt zeven Gentse topmonumenten: het Gravensteen, 

het Belfort, de Sint-Pietersabdij, de Sint-Baafsabdij, de 

stadspaleizen D’Hane Steenhuyse en Museum Arnold 

Vander Haeghen en het Gentse stadhuis.

www.historischehuizen.stad.gent

● Gravensteen, Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent
 Maandag 29 februari en dinsdag 1 maart, 
 telkens van 14 tot 17 uur

● Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
 Woensdag 2 maart en donderdag 3 maart, 
 telkens van 14 tot 17 uur

Taken: onthaal, begeleiding,verjaardagspartijtjes 

verzorgen, helpen bij verkleden, voorraadbeheer, 

materiaalbeheer en naai- en herstelwerken van de 

kostuums van het kinderatelier (voor evenementen, 

openingen tentoonstellingen, klasbezoeken en 

verjaardagsfeestjes in de Sint-Pietersabdij en Gravensteen)
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Bibliotheek Gent
Graaf Van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent
Dinsdag 1 maart om 14 uur 
Omvat de hoofdbibliotheek Zuid (die op termijn naar 

De Krook verhuist), 14 bibliotheken in de wijken en 

deelgemeenten en 1 Mobiel Bibliotheekpunt in het Mobiel 

Dienstencentrum. De bibliotheek biedt een uitgebreide 

collectie (gratis te lenen) en een waaier aan activiteiten.

www.stad.gent/bibliotheek

Taken: voorlezen aan huis bij kleuters, leesgroep 

begeleiden, boeken brengen aan huis bij minder mobiele 

personen, samen met kinderen boeken lezen en bespreken 

voor de kinder- en jeugdjuryprijs, …

Museum voor Schone Kunsten (MSK)
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent (achterkant gebouw)
Woensdag 2 maart om 14 uur 
De collectie van het MSK geeft een beeld van de kunst van 

de middeleeuwen tot en met de eerste helft van de 20ste 

eeuw. De schilderkunst uit de Zuidelijke Nederlanden 

speelt er de hoofdrol in, maar ook de beeldhouwkunst 

en de Europese - vooral Franse - schilderkunst is goed 

vertegenwoordigd.

www.mskgent.be
      

Taken: onthaal, administratie, evenementen,...
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Forum voor Amateurkunsten
Abrahamstraat 13, 9000 Gent
Donderdag 3 maart om 10 uur
Overlegcentrum en deskundig aanspreekpunt voor en over 

de amateurkunstensector in Vlaanderen. Organisator van 

de jaarlijkse Week van de Amateurkunsten van eind april 

tot begin mei.

www.amateurkunsten.be

Taken: zendingen of infopakketten klaarmaken, onthaal 

op evenementen of studiedagen, flyers en affiches 

verspreiden, vergaderzaal klaarzetten, archief en voorraad 

beheren, info online opzoeken, adresgegevens invoeren

August Vermeylenfonds
Tolhuislaan 88, 9000 Gent
Vrijdag 4 maart van 9.30 uur tot 12 uur 
en van 14 uur tot 17 uur
Cultuurfonds. Vanuit plaatselijke afdelingen organiseren 

vrijwilligers activiteiten en bezoeken we culturele 

evenementen in de breedste zin van het woord.

www.vermeylenfonds.be

Taken: culturele activiteiten organiseren; onder meer 

ideeën aanbrengen, logistieke organisatie, praktische 

organisatie, deelnemers onthalen, vergaderen, evalueren, 

financiën organiseren, …
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Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis
Kantienberg 9, 9000 Gent
Vrijdag 4 maart van 10 tot 16 uur
Ontmoetingscentrum voor al wie het vrijzinnig-

humanistisch gedachtegoed genegen is. Het centrum 

coördineert, ondersteunt, bundelt en huisvest de Gentse 

vrijzinnige verenigingen. Bezoekers kunnen er ook terecht 

voor allerhande activiteiten, info en de ondertekening 

van documenten voor euthanasie, kerkuittreding en 

orgaandonatie.

www.geuzenhuis.be

Taken: morele bijstand verlenen aan bewoners en 

patiënten van woon- en zorgcentra en ziekenhuizen, 

vrijzinnig humanistische plechtigheden verzorgen voor 

mensen bij belangrijke levensmomenten, (bijvoorbeeld 

een  ‘waardige uitvaart’) en meehelpen tijdens activiteiten 

van het Huis van de Mens, bij vernissages, debatten, quiz 

en nacht van de vrijdenker
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Kringloopwinkel Brugse Poort
Haspelstraat 49, 9000 Gent
Maandag 29 februari tot en met zaterdag 5 maart, 
telkens van 10 tot 17.30 uur 

Organisatie waar sociale, ecologische en economische 

doelstellingen hand in hand gaan.

www.kringloopwinkelgent.be

Taken: kassawerk, meubelverkoop, aanvullen en 

decoreren, werking logistiek versterken

WijDelen
Brusselsepoortstraat 97, 9000 Gent
Dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart, 
telkens om 14, 15 en 16 uur 

Wil mensen inspireren en helpen om spullen te delen (met 

hun buren). Bedoeling is om zo minder te consumeren, 

grondstoffen te sparen, de levenskwaliteit te verhogen en 

nieuwe buren te leren kennen.

www.wijdelen.be

Taken: presentaties geven om het delen te promoten

NATUUR 

MILIEU&
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Netwerk Bewust Verbruiken
Hoveniersstraat 40, 9050 Ledeberg
Woensdag 2 maart van 17 tot 19 uur 
Heeft een project Op Wielekes waarbij het de ambitie is 

om meer kinderen makkelijk toegang te geven tot een 

fietsje op maat. Daarvoor heeft de organisatie een depot 

opgericht waar gebruikers een fiets kunnen huren en op 

elk moment kunnen ruilen voor een groter model.

www.opwielekes.be

Taken: het depot openhouden (kinderfietjes ontvangen, 

ruilen, kiezen met de kinderen en de ouders) 

eva
Steendam 84, 9000 Gent
Vrijdag 4 maart om 14 uur en om 15.30 uur
Promoot plantaardige voeding. Eva’s bekendste campagne 

is Donderdag Veggiedag.

www.evavzw.be

Taken: diverse taken, zowel administratief, logistiek als 

inhoudelijk
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NOORD

ZUID

Oxfam Wereldwinkels 
Heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke 

kans op de wereldmarkt. Daardoor leven ze vaak in 

armoede. Oxfam-Wereldwinkels wil dat onrecht bestrijden 

door producten van eerlijke handel te verkopen en acties 

op te zetten om de problematiek aan te kaarten.  

www.oxfamwereldwinkels.be

Oxfam Wereldwinkel 
Gentbrugge-Ledeberg
Leo Terzweillaan 2, 9050 Gentbrugge
Donderdag 3 maart om 14 uur 
Vrijdag 4 maart om 10 uur 

Taken: rekken schikken en aanvullen, met de klanten 

een praatje maken, onze producten verkopen, af en toe 

een vorming bijwonen, etalageploeg ondersteunen en 

verspreiden van reclamewerk

Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum
Lammerstraat 16, 9000 Gent
Donderdag 3 maart om 14 uur 

Taken: kassawerk, winkel openhouden, rekken aanvullen, 

etalage verzorgen, administratie, lobbywerk verrichten
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Buurtwerk 
Wil de sociale cohesie versterken in de verschillende 

Gentse wijken door contact tussen buurtbewoners te 

bevorderen, bewonersinitiatieven te ondersteunen en zelf 

activiteiten te organiseren.

www.stad.gent > zoek ‘Buurtwerk’

• Buurtwerk Dampoort
 Doornakkerstraat 54, 9040 Sint-Amandsberg
 Maandag 29 februari 
 en dinsdag 1 maart, van 14 tot 16 uur 

 Taken: buurtkrantje verspreiden en meehelpen met  

 buurtactiviteiten

•  Buurtwerk Ledeberg-Moscou
 Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

 Dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart, 
 van 9 tot 12 uur 

 Taken: buurtkrantje verspreiden, buurtactiviteiten  

 ondersteunen, zowel ad hoc als structureel

•  Buurtwerk Gentbrugge
 Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge 

 Vrijdag 4 maart van 9 tot 12 uur 
 en van 13 tot 15 uur 

 Taken: buurtkrantje verspreiden, bardienst, praktische  

 hulp in het buurtcentrum, planning, financieel beheer  

 en administratie, organiseren diverse activiteiten,  

 zowel ad hoc als structureel 

ONTMOETEN
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Lokale Dienstencentra
Richt zich op buurtbewoners van de verschillende wijken, 

met extra aandacht voor oudere en kwetsbare bewoners. 

Het doel is mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis te 

laten wonen.

 www.ocmwgent.be > Senioren > Lokale dienstencentra

• Lokaal Dienstencentrum De Horizon 
 (Gentse binnenstad, Dampoort, Macharius)
 Ferdinand Lousbergskaai 12, 9000 Gent
 Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart, 
 telkens van 9 tot 17 uur 

 Taken: onthaal en secretariaat, bar, activiteiten   

 begeleiden, workshops geven, meedraaien in   

 de thuiszorg (vervoer, huisbezoeken en de telefoon), 

 bib aan huis, op stap met ouderen, ...

• Lokaal Dienstencentrum De Knoop 
 (Ledeberg, Moscou Vogelhoek)
 Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg
 Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart, 
 telkens van 14 tot 16.30 uur 

 Taken: onthaal en secretariaat, bar, activiteiten   

 begeleiden, workshops geven, meedraaien in   

 de thuiszorg (vervoer, huisbezoeken en telefoneren), 

 bib aan huis, op stap met ouderen, ...

• Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven 
 (Tolhuis-Sluizeken-Ham, Rabot-Blaisantvest, Afrikalaan)
 Neuseplein 33, 9000 Gent 
 Maandag 29 februari, dinsdag 1 maart en woensdag 
 2 maart, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur 

 Taken: onthaal en secretariaat, bar, activiteiten   

 begeleiden, workshops geven, meedraaien   

 in de thuiszorg (vervoer, huisbezoeken en de   

 telefoon bemannen), bib aan huis, op stap met ouderen,  

 eventueel helpen bij maaltijd/afwas, …
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• Lokaal Dienstencentrum Ten Hove 
 (Brugse Poort-Rooigem, Elisabethbegijnhof-Papegaai,   

 Ekkergem)
 Begijnhofdries 15, 9000 Gent
 Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart,
 telkens van 9.30 tot 12 uur 

 Taken: onthaal en secretariaat, bar, activiteiten begeleiden,  

 workshops geven, meedraaien in de thuiszorg (vervoer,   

 huisbezoeken en de telefoon bemannen), bib aan huis, op  

 stap met ouderen, eventueel helpen bij maaltijd/afwas, …

• Lokaal Dienstencentrum Wibier 
 (Sint-Amandsberg (zonder H. Hart), Oostakker)
 Antwerpsesteenweg 768, 9040 Sint-Amandsberg
 Donderdag 3 maart om 14 uur

 Taken: onthaal en secretariaat, bar, activiteiten begeleiden,  

 workshops geven, meedraaien in de thuiszorg (vervoer,   

 huisbezoeken en de telefoon bemannen), bib aan huis, op  

 stap met ouderen, eventueel eventueel helpen bij maaltijd/ 

 afwas, …
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 Open Huizen
Ontmoetingshuizen voor en door 55-plussers

www.stad.gent > zoek ‘Open huizen’

• Open Huis Azalea
 Achterstraat 12, 9040 Sint-Amandsberg
 Zondag 28 februari van 13 tot 15 uur 
 Maandag 29 februari van 14 tot 18.30 uur
 Dinsdag 1 maart van 14 tot 18.30 uur 
 Woensdag 2 maart van 15 tot 18.30 uur
 Donderdag 3 maart van 14 tot 18.30 uur 
 Vrijdag 4 maart van 14 tot 18.30 uur 
 Zondag 6 maart van 13 tot 15 uur 

 Taken: bediening aan tafel, bar bemannen, meehelpen bij  

 feesten, activiteiten ondersteunen, …

• Open Huis De Blomme 
 F. Ferrerlaan 273B, 9000 Gent
 Woensdag 2 maart van 13 tot 18 uur 

 Taken: bestellen, dranken en versnaperingen aanbieden en  

 de afwas doen (vaste dagshift en sporadisch op speciale   

 activiteiten)



Zaterdag 27 februari
● Bond Moyson Oost-Vlaanderen ›  9 - 12 u.
● G-Dans Inclusie Vlaanderen › 16 - 18 u.

Zondag 28 februari 
● Open Huis Azalea › 13 - 15 u.  
● Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige   
 Personen › 14 - 15u en 15.30 - 16.30 u.

Maandag 29 februari
● Gravensteen › 14 - 17 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven  
 › 10 - 12 u. en 14 - 17 u.
● Buurtwerk Dampoort › 14 - 16 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop    
 › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● School en Ziekzijn › 10 - 18 u.
● De Sloep › 14 - 16.30 u. 
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae  
 › 9.30 en 12.30 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● De Fontein › 11 - 13 u.
● Home Emmaüs › 14 - 16 u.
● Metawonen › 14 - 16 u.
● Woonzorgcentrum De Liberteyt › 14 -16 u.

Dinsdag 1 maart
● Planeet Mars › 11 - 16 u.
● Gravensteen › 14 - 17 u.
● Bibliotheek Gent › 14 u.
● WijDelen › 14, 15 en 16 u.
● Buurtwerk Ledeberg-Moscou › 9 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon  › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven   
 › 10 - 12 u. en 14 - 17 u.
● Buurtwerk Dampoort › 14 - 16 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop› 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● Methodeschool De Bu.t › 9 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae › 9.30 en 12.30 u.
● Blindenzorg Licht en Liefde     
 › 10 - 12 u. en 13 tot 16 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● CAW Oost-Vlaanderen › 10 - 12 u.
● De Fontein › 11 - 13 u.
● Solidariteit voor het Gezin › 12 - 14 u.
● Mobar › 13.30 - 16.30 u.
●  Solidariteit voor het Gezin › 12  tot 14.00 u.
● De Wal Dagcentrum en Home › 14 - 16 u.
● Metawonen › 18 - 20 u.

Woensdag 2 maart
● Sint-Pietersabdij › 14 - 17 u.
● Museum voor Schone Kunsten (MSK) › 14 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● Netwerk Bewust Verbruiken › 17 - 19 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven   
 › 10 - 12 u. en 14 - 17 u.
● Open Huis De Blomme › 13 - 18 u.
● Lokaal Dienstencentrum 
 De Knoop › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 15 - 18.30 u.
● De School van Toen › 10 - 16 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u. en om 18.30 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae 
 › 9.30 en 12.30 u.
● CAW Oost-Vlaanderen › 10 - 12 u.
● Blindenzorg Licht en Liefde     
 › 10 - 12 u. en 13 tot 16 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● Woonzorgcentrum De Vijvers › 14 - 16 u.
● Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige   
 Personen › 15.30 - 16.30 u.

Donderdag 3 maart
● Forum voor Amateurkunsten › 10 u.
● Sint-Pietersabdij › 14 - 17 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● WijDelen › 14, 15 en 16 u.
● Oxfam Wereldwinkel 
 Gentbrugge-Ledeberg › 14 u.
● Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum › 14 u.
● Buurtwerk Ledeberg-Moscou › 9 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon  › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum Wibier › 14 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● Methodeschool De Buurt › 14 u.
● Home Emmaüs › 9 - 11 u. en 14 - 16 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae 
 › 9.30 en 12.30 u.
● Universitair Ziekenhuis Gent › 10 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● Mobar › 13.30 - 16.30 u.
● Wijkgezondheidscentrum Rabot › 13.30 u.
● Woonzorgcentrum Ter Hovingen 
 › 13.30 u. en 15 u.
● Woonzorgcentrum Sint-Coleta › 14 u.
● CM Midden-Vlaanderen, Ziekenzorg CM,   
 Okra & Zorgend Vrijwilligerswerk › 14 - 16 u.
● De Wal Dagcentrum en Home › 14 - 16 u.
● Metawonen › 14 - 16 u.
● Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain › 14 - 16 u.
● Gezinsbond Gentbrugge/Ledeberg › 15 u.

Vrijdag 4 maart
● August Vermeylenfonds › 9.30 - 12.00 u. 
 en van 14  tot 17 u.
● Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis › 10 - 16 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● eva › 14 u. en 15.30 u. 
● Oxfam Wereldwinkel 
 Gentbrugge-Ledeberg › 14 u.
● Buurtwerk Gentbrugge › 9 - 12 u. en 13 tot 15 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● De Sloep › 9 - 11.30 u.
● Bond Moyson Oost-Vlaanderen › 9 - 12 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae › 9.30 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● De Fontein › 11 - 13 u.
● Toontje › 13.30 - 16 u.
● De Wal Dagcentrum en Home › 14 - 16 u.

Zaterdag 5 maart
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● G-Dans Inclusie Vlaanderen › 16 - 18 u.

Zondag 6 maart
● Open Huis Azalea › 13 - 15 u.

KALENDER 
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
27 februari tot en met 6 maart

51
organisaties 

zetten hun deuren 

voor u open
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Het Vrijwilligersloket 
voor Senioren
Kunt u zich niet vrijmaken tijdens de Week 
van de Vrijwilliger maar hebt u toch 
interesse voor vrijwilligerswerk? Dan bent 
u altijd welkom bij het Vrijwilligersloket, 
voor algemene informatie of een 
individuele babbel over mogelijk 
vrijwilligerswerk voor u.

Contact
Administratief Centrum Zuid, 
W. Wilsonplein 1, 9000 Gent. 
Elke maandag en vrijdag 
van 9 tot 12.30 u., zonder afspraak.
Op andere momenten op afspraak.
Tel. 09 266 51 50 
E-mail senioren@stad.gent
www.stad.gent/vrijwilligersloket
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Zaterdag 27 februari
● Bond Moyson Oost-Vlaanderen ›  9 - 12 u.
● G-Dans Inclusie Vlaanderen › 16 - 18 u.

Zondag 28 februari 
● Open Huis Azalea › 13 - 15 u.  
● Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige   
 Personen › 14 - 15u en 15.30 - 16.30 u.

Maandag 29 februari
● Gravensteen › 14 - 17 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven  
 › 10 - 12 u. en 14 - 17 u.
● Buurtwerk Dampoort › 14 - 16 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop    
 › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● School en Ziekzijn › 10 - 18 u.
● De Sloep › 14 - 16.30 u. 
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae  
 › 9.30 en 12.30 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● De Fontein › 11 - 13 u.
● Home Emmaüs › 14 - 16 u.
● Metawonen › 14 - 16 u.
● Woonzorgcentrum De Liberteyt › 14 -16 u.

Dinsdag 1 maart
● Planeet Mars › 11 - 16 u.
● Gravensteen › 14 - 17 u.
● Bibliotheek Gent › 14 u.
● WijDelen › 14, 15 en 16 u.
● Buurtwerk Ledeberg-Moscou › 9 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon  › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven   
 › 10 - 12 u. en 14 - 17 u.
● Buurtwerk Dampoort › 14 - 16 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop› 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● Methodeschool De Bu.t › 9 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae › 9.30 en 12.30 u.
● Blindenzorg Licht en Liefde     
 › 10 - 12 u. en 13 tot 16 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● CAW Oost-Vlaanderen › 10 - 12 u.
● De Fontein › 11 - 13 u.
● Solidariteit voor het Gezin › 12 - 14 u.
● Mobar › 13.30 - 16.30 u.
●  Solidariteit voor het Gezin › 12  tot 14.00 u.
● De Wal Dagcentrum en Home › 14 - 16 u.
● Metawonen › 18 - 20 u.

Woensdag 2 maart
● Sint-Pietersabdij › 14 - 17 u.
● Museum voor Schone Kunsten (MSK) › 14 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● Netwerk Bewust Verbruiken › 17 - 19 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven   
 › 10 - 12 u. en 14 - 17 u.
● Open Huis De Blomme › 13 - 18 u.
● Lokaal Dienstencentrum 
 De Knoop › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 15 - 18.30 u.
● De School van Toen › 10 - 16 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u. en om 18.30 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae 
 › 9.30 en 12.30 u.
● CAW Oost-Vlaanderen › 10 - 12 u.
● Blindenzorg Licht en Liefde     
 › 10 - 12 u. en 13 tot 16 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● Woonzorgcentrum De Vijvers › 14 - 16 u.
● Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige   
 Personen › 15.30 - 16.30 u.

Donderdag 3 maart
● Forum voor Amateurkunsten › 10 u.
● Sint-Pietersabdij › 14 - 17 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● WijDelen › 14, 15 en 16 u.
● Oxfam Wereldwinkel 
 Gentbrugge-Ledeberg › 14 u.
● Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum › 14 u.
● Buurtwerk Ledeberg-Moscou › 9 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon  › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum Wibier › 14 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● Methodeschool De Buurt › 14 u.
● Home Emmaüs › 9 - 11 u. en 14 - 16 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae 
 › 9.30 en 12.30 u.
● Universitair Ziekenhuis Gent › 10 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● Mobar › 13.30 - 16.30 u.
● Wijkgezondheidscentrum Rabot › 13.30 u.
● Woonzorgcentrum Ter Hovingen 
 › 13.30 u. en 15 u.
● Woonzorgcentrum Sint-Coleta › 14 u.
● CM Midden-Vlaanderen, Ziekenzorg CM,   
 Okra & Zorgend Vrijwilligerswerk › 14 - 16 u.
● De Wal Dagcentrum en Home › 14 - 16 u.
● Metawonen › 14 - 16 u.
● Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain › 14 - 16 u.
● Gezinsbond Gentbrugge/Ledeberg › 15 u.

Vrijdag 4 maart
● August Vermeylenfonds › 9.30 - 12.00 u. 
 en van 14  tot 17 u.
● Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis › 10 - 16 u.
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● eva › 14 u. en 15.30 u. 
● Oxfam Wereldwinkel 
 Gentbrugge-Ledeberg › 14 u.
● Buurtwerk Gentbrugge › 9 - 12 u. en 13 tot 15 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Horizon › 9 - 17 u.
● Lokaal Dienstencentrum Ten Hove › 9.30 - 12 u.
● Lokaal Dienstencentrum De Knoop › 14 - 16.30 u.
● Open Huis Azalea › 14 - 18.30 u.
● De Sloep › 9 - 11.30 u.
● Bond Moyson Oost-Vlaanderen › 9 - 12 u.
● MicroStart Support › 9 - 17 u.
● Gezinsvervangend Tehuis Gandae › 9.30 u.
● Zorghuis Gent › 10 - 17 u.
● De Fontein › 11 - 13 u.
● Toontje › 13.30 - 16 u.
● De Wal Dagcentrum en Home › 14 - 16 u.

Zaterdag 5 maart
● Kringloopwinkel Brugse Poort › 10 - 17.30 u.
● G-Dans Inclusie Vlaanderen › 16 - 18 u.

Zondag 6 maart
● Open Huis Azalea › 13 - 15 u.

KALENDER 
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
27 februari tot en met 6 maart

51
organisaties 

zetten hun deuren 

voor u open
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Het Vrijwilligersloket 
voor Senioren
Kunt u zich niet vrijmaken tijdens de Week 
van de Vrijwilliger maar hebt u toch 
interesse voor vrijwilligerswerk? Dan bent 
u altijd welkom bij het Vrijwilligersloket, 
voor algemene informatie of een 
individuele babbel over mogelijk 
vrijwilligerswerk voor u.

Contact
Administratief Centrum Zuid, 
W. Wilsonplein 1, 9000 Gent. 
Elke maandag en vrijdag 
van 9 tot 12.30 u., zonder afspraak.
Op andere momenten op afspraak.
Tel. 09 266 51 50 
E-mail senioren@stad.gent
www.stad.gent/vrijwilligersloket
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De Sloep
Bevelandstraat 26, 9000 Gent 
Maandag 29 februari van 14 tot 16.30 uur 
en vrijdag 4 maart van 9 tot 11.30 uur 
Open huis voor ouders met jonge kinderen uit de wijken 

Muide-Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort 

en Sint-Amandsberg. Via een laagdrempelig onthaal en 

ervarings- en procesgericht groepswerk biedt het team 

van De Sloep opvoedingsondersteuning aan gezinnen van 

diverse afkomst.

www.desloep.be

Taken: kinderen wegen en meten, ouders verwelkomen, 

begeleiden en ondersteunen, helpen tijdens de 

Nederlandse conversatielessen, een handje helpen in 

het naaiatelier, een activiteit begeleiden tijdens het 

koffiemoment, zorgen voor de kinderen tijdens de 

kinderopvang, helpen de beurs op te bouwen, kleren 

sorteren en verkopen, ...

OPVOEDING

&

ONDERWIJS
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Methodeschool De Buurt 
Kartuizerlaan 20, 9000 Gent
Dinsdag 1 maart om 9 uur 
Donderdag 3 maart om 14 uur 
Erkende en gesubsidieerde basisschool. Het is ‘net geen 

gewone school’, en dat is te merken aan haar visie en 

onderwijsmethode en aan de participatie van ouders, kinderen 

en leerkrachten.

www.debuurt.be 

Taken: kleine en grote klusjes, verse soep maken voor ‘s 

middags, compostbakken verzorgen, voorlezen in de leefgroep, 

meegaan op openluchtklas, gezelschapsspelletjes spelen met 

kleuters, ...

 

De School van Toen 
Klein Raamhof 8 - 9000 Gent
Woensdag 2 maart van 10 tot 16 uur 
Heeft tot doel de instelling ‘De School van Toen’ te 

ondersteunen in haar werking én beheert de museumcollectie.

www.schoolvantoen.gent.be

Taken: kinderen uit het lager onderwijs gidsen, 

museumcollectie registreren en digitaliseren, 

tentoonstellingskasten invullen, uitgestald materiaal afbreken, 

permanentie op het secretariaat, toezicht, onthaal of de bar 

bemannen in de Gentse Feestenweek.

School & Ziekzijn
Derbystraat 51 Blok G, 9000 Gent (aanmelden aan de receptie)
Maandag 29 februari van 10 tot 18 uur 
Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke 

leerlingen. Studiebegeleiding van leerlingen die wegens ziekte, 

ongeval of revalidatie de school enige tijd moeten missen, 

of die wegens een chronische ziekte onregelmatig naar 

school gaan. De lessen vinden plaats bij de kinderen thuis. Zo 

beperken we de leerachterstand en vermijden we zittenblijven.

www.s-z.be

Taken: gratis studiebegeleiding aan zieke leerlingen bij de 

kinderen thuis (enkel voor ervaren leerkrachten)



Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent
Zaterdag 27 februari en vrijdag 4 maart, 
telkens van 9 tot 12 uur 
Werkt als socialistisch ziekenfonds dagelijks aan de uitbouw van 

een betaalbare en toegankelijke ziekteverzekering. Is actief in 

ziektepreventie en beschikt over een waaier van socio-culturele 

organisaties voor kinderen en jongeren, vrouwen, mensen 

met een handicap en senioren. Thuiszorg maakt het aanbod 

compleet.

www.bondmoyson.be

Taken: meewerken in lokale afdelingen en clubs, hulp in de 

zorg, hulp tijdens vakanties en kampen, werken met baby’s en 

kinderen, ...

G-dans Inclusie Vlaanderen
Sporthal Driebeek, Driebeekstraat 22, 9050 Gentbrugge
Zaterdag 27 februari en zaterdag 5 maart, 
telkens van 16 tot 18 uur 
Dansaanbod voor mensen met een verstandelijke handicap.

www.inclusievlaanderen.be

Taken: ledenlijsten en agenda activiteiten beheren, 

betalingen nakijken, planningen en roosters bijhouden, 

sport en dansactiviteiten in sporthal Driebeek bijwonen, 

intro nieuwkomers verzorgen, leden en leraar verwelkomen, 

praktische zaken, eventueel ook activiteiten op verplaatsing 

organiseren en danslessen geven
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Vlaamse Vereniging voor 
Hooggevoelige personen 
Prudens Van Duyseplein 12a, 9000 Gent
Zondag 28 februari van 14 tot 15 uur en 
van 15.30 tot 16.30 uur 
Woensdag 2 maart van 15.30 uur tot 16.30 uur 
Informeert en sensibiliseert zowel particulieren als 

hulpverleners en leerkrachten over wat hoogsensitiviteit 

inhoudt en welke impact het heeft op alle terreinen van het 

leven. Wil stressgerelateerde problemen bij kinderen en 

volwassenen voorkomen of vroegtijdig detecteren, via HSP 

Praatkaffees, lezingen, cursussen, kinder- en jongerenkampen, 

...

www.hspvlaanderen.be

Taken: praatkaffee-medewerker, vrijwilligerscoördinator, 

administratie, communicatie, fondsenwerving, ...

De Fontein – 
Orde van Malta België
Edmond Van Beverenplein 22, 9000 Gent
Maandag 29 februari, dinsdag 1 maart 
en vrijdag 4 maart, telkens van 11 tot 13 uur 
Dakloze en kansarme mensen komen hier om een douche te 

nemen en/of wat kleren te laten wassen. Ze kunnen zich door 

een verpleegster laten verzorgen. De ontvangst gebeurt in een 

sfeer van luisterend oor.

www.ordevanmaltabelgie.org

Taken: onthaal, wasserij, ‘babbelkot’, naaiwerk, kappen, 

flyeren, …
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Woonzorgcentra 
Residentiële voorzieningen voor ouderen.

www.ocmwgent.be > senioren > woonzorgcentra

• Woonzorgcentrum De Liberteyt
Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem
Maandag 29 februari van 14 tot 16 uur 

Taken: bar, maaltijdbegeleiding, activiteiten begeleiden, 

mensen begeleiden naar consultaties in het ziekenhuis, 

individuele bezoeken, boodschappen doen, …

● Woonzorgcentrum De Vijvers 

Walstraat 1, 9050 Gentbrugge
Woensdag 2 maart van 14 tot 16 uur 

Taken: cafetaria, bewoners naar activiteiten en 

consultaties begeleiden, wandelen met rolstoelbewoners, 

activiteiten begeleiden, individuele bezoeken, voorlezen 

krant, foto’s maken, cybercafé bemannen, hulp in de 

bibliotheek, …

• Woonzorgcentrum Sint-Coleta
Sint-Coletastraat 4, 9000 Gent
Donderdag 3 maart om 14 uur 

Taken: het animatieteam ondersteunen bij allerhande 

activiteiten (verjaardagsfeest, bingo, uitstappen, ...), 

bewoners helpen tijdens de maaltijd (ophalen, eten geven, 

op- en afruimen van de tafel, …), de receptie bemannen, 

telefoons beantwoorden, bezoekers doorverwijzen, ….

• Woonzorgcentrum Ter Hovingen
Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge
Donderdag 3 maart om 13.30 uur en om 15 uur 

Taken: cafetaria openhouden, bewoners naar de kine-zaal 

vervoeren, bewoners begeleiden bij uitstappen, animatie, 

maaltijdbegeleiding, logistieke taken,… 

22



Home Emmaüs 
Van den Heckestraat 43, 9050 Ledeberg
Maandag 29 februari van 14 tot 16 uur 
Donderdag 3 maart van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16 uur 
Ondersteunt mensen met een auditieve (en eventueel 

bijkomende) handicap. Biedt in grote lijnen ondersteuning 

aan op het gebied van (zelfstandig) wonen, samenwonen, 

welzijn, activiteiten en alledaagse taken. Dat gebeurt 

binnen een home, een activiteitencentrum en beschermd 

wonen.

www.dovencentrum-emmaus.be

Taken: gezelschapsspelen organiseren, helpen in de 

leefgroepen, activiteiten en ateliers begeleiden, kledij 

herstellen, cafetaria, meehelpen aan de Afrika-avond in 

mei, etentjes, moestuin in de Volkstuintjes, barbecue 

op het familiefeest in juni, websitebeheer en eventueel 

chauffeur met busje van de instelling

Metawonen 
Elyzeese Velden 74, 9000 Gent
Maandag 29 februari en donderdag 3 maart, 
telkens van 14 tot 16 uur
Dinsdag 1 maart van 18 tot 20 uur 
Een buddywerking die ontmoetingen organiseert tussen 

vrijwilligers en mensen met een psychische kwetsbaarheid 

die zich eenzaam voelen, om samen leuke activiteiten te 

ondernemen in de vrijetijdssfeer.

www.metawonen.be

Taken: om de veertien dagen een activiteit doen (naar de 

film, een wandeling, een tentoonstelling, een terrasje …) 

met een van onze mensen
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Gezinsvervangend Tehuis Gandae
Vincent Evrardlaan 20, 9050 Gentbrugge
Maandag 29 februari tot en met donderdag 3 maart, 
telkens om 9.30 en 12.30 uur 
en vrijdag 4 maart om 9.30 uur 
Biedt in groepsverband zorg op maat aan volwassenen met 

een lichte tot matige verstandelijke beperking. De huidige 

werking is opgebouwd rond twee woonvormen en een 

dagbesteding.

www.gvtgandae.org

Taken: vrijetijdsactiviteiten begeleiden, individueel of in 

kleine groepjes (samen de krant lezen, crea, naar de film 

gaan, …)

MicroStart Support
Wondelgemstraat 183, 9000 Gent
Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart van 9 
tot 17 uur en woensdag 2 maart om 18.30 uur
Geeft kredieten en begeleiding aan (aspirant-)

ondernemers die bij de reguliere financiële instellingen 

niet terechtkunnen.

www.microstart.be

Taken: (startende) ondernemers persoonlijk of in groep 

ondersteunen

Zorghuis Gent
Eedverbondkaai 61, 9000 Gent
Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart, telkens 
van 10 tot 17 uur (vermeld datum en tijdstip bij uw 
inschrijving).
Wil een bijna-thuis zijn voor alleenstaande kankerpatiënten 

en/of kankerpatiënten met geen of weinig mantelzorg 

tijdens of vlak na hun behandeling.

www.zorghuisgent.be

Taken: onthaal van een nieuwe gast, koken, boodschappen 

en licht huishoudelijk werk, een babbel met een gast of 

bezoeker, ...
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Solidariteit voor het Gezin
Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde
Dinsdag 1 maart van 12  tot 14 uur
Zorgbedrijf in Vlaanderen dat naast professionele thuiszorg 

ondermeer ook instaat voor vrijwilligerswerk aan huis 

(oppas en vervoer) bij zorgbehoevenden, maar ook 

vrijwilligers inzet in woon- en/of kinderzorg.

Taken: oppashulp aan huis bij hulpbehoevenden (toezicht 

en gezelschap), chauffeur voor niet dringend medisch 

vervoer (met eigen wagen), vrijwilliger seniorcity 

(ondersteuning woon- en zorgcentrum), vrijwilliger 

kinderdagverblijf (logistieke ondersteuning), vrijwilliger 

centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 

‘Sloeberhof’, …

Blindenzorg Licht en Liefde 
& Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden 
Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent (aanmelden aan het 

onthaal)

Dinsdag 1 maart en woensdag 2 maart, 
telkens van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur 
Wil er zijn voor alle mensen die met oogproblemen 

geconfronteerd worden, richt zich op alle aspecten van 

de blindenproblematiek. Helpt slechtziende en blinde 

mensen een kwaliteitsvol leven uit te bouwen door ruime, 

vraaggestuurde zorg en assistentie aan te bieden.
www.blindenzorglichtenliefde.be
www.vebes.be

Taken: blinde of slechtziende mensen begeleiden, in 

adviesraden of het bestuur van VeBeS zetelen, advies 

geven over toegankelijkheid, meewerken aan vormingen 

en campagnes, gesproken boeken in studio inlezen, kleine 

administratieve taken, klusjes, herstellingen, ...
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CAW(Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) 
Oude Houtlei 124, 9000 Gent
Dinsdag 1 maart van 13 tot 16 uur en 
Woensdag 2 maart van 10 tot 12 uur 
Het CAW biedt deskundige hulpverlening aan iedereen 

met een welzijnsvraag. Het is vlot bereikbaar en de hulp is 

altijd gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

www.cawoostvlaanderen.be 

Taken: van cliënten begeleiden bij de zoektocht naar een 

woonst tot knutselen met de kinderen van gedetineerden 

in de gevangenis, van soep maken en uitdelen in de 

nachtopvang tot huiswerkbegeleiding, van telefoons 

opnemen aan de balie tot mensen steunen die begeleid 

wonen

Mobar
Ottergemsesteenweg Zuid 680, 9000 Gent
Dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart, 
telkens van 13.30 tot 16.30 uur
Vervoer van mensen met een mobiliteitsprobleem en een 

beperkt inkomen.

www.mav.info

Taken: rijden als chauffeur met een eigen wagen en ook 

met aangepaste wagen van de vzw

De Wal – Dagcentrum en Home
Botestraat 131-133, 9032 Wondelgem
Dinsdag 1 maart, donderdag 3 maart en vrijdag 4 maart, 
telkens van 14 tot 16 uur 
Voorziening die erkend is door het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap. Volwassenen met een 

matige tot ernstige verstandelijke beperking kunnen er 

terecht voor woonondersteuning en dagbesteding.

www.stad.gent > zoek ‘De Wal’

Taken: individuele uitstappen met een bewoner, 

aansluiten bij groepsactiviteiten (werken in ateliers, 

meegaan naar een festival), meehelpen op festiviteiten 

(opendeurdag, sfeermarkt, verjaardagsfeesten), 

administratief werk op de computer, klussen (kledij 

herstellen, tent opzetten, fiets repareren), …
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Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gent
Donderdag 3 maart om 10 uur
Een van de grootste gezondheidsvoorzieningen in Oost-

Vlaanderen, verbonden aan de Universiteit Gent.

www.uzgent.be > over UZ Gent > Vrijwilligers

Taken: onthaal verzorgen, vervoersvrijwilliger zijn 

(patiënten begeleiden in hun mobiliteit in het ziekenhuis), 

meedraaien op verschillende afdelingen (bijvoorbeeld 

geriatrie, revalidatie, kinderafdeling, palliatieve eenheid), 

…

Wijkgezondheidscentrum Rabot
Begijnhoflaan 43, 9000 Gent
Donderdag 3 maart om 13.30 uur 
Groepspraktijk van huisartsen, verpleegkundigen, 

kinesitherapeuten en andere gezondheidswerkers 

verenigd in een Wijkgezondheidscentrum (WGC). Biedt 

kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan de inwoners van de 

Gentse wijken Rabot, Elisabethbegijnhof-Papegaai en het 

noordelijke deel van Gent-Centrum.

www.wgcrabot.be

Taken: onthaal van het WGC bemannen, telefoons 

beantwoorden en doorschakelen, patiënten te woord 

staan, afspraken maken, administratief werk, …
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CM Midden-Vlaanderen, Zieken-
zorg CM, Okra & Zorgend Vrijwilli-
gerswerk
Martelaarslaan 17, 9000 Gent
Donderdag 3 maart van 14 tot 16 uur
Samen met vele vrijwilligers bieden deze organisaties 

een waaier van activiteiten aan (buddywerking, 

oppas, mindermobielen-vervoer, infosessies, sportieve 

activiteiten, culturele uitstappen, …) voor diverse 

doelgroepen: 55-plussers, mensen met een chronische 

ziekte, mantelzorgers, … 

www.cm.be

Taken: zieken met de eigen auto naar de dokter 

voeren, oppas bij zieke kinderen, op huisbezoek bij 

een eenzame tachtiger, koken tijdens een zomerkamp, 

telefoonpermanentie voor vermoeide studenten 

of mensen met een zorgbehoefte, meehelpen van 

informatiesessies die gezondheid en welzijn bevorderen, 

sportactiviteiten organiseren, belangenverdediging van 

mensen met een beperking, ondersteuning op zeevakantie 

voor bedplassertjes, op stap met mensen die het psychisch 

moeilijk hebben, …
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Psychiatrisch Centrum 
Dr. Guislain
F. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
Donderdag 3 maart van 14 tot 16 uur 
Moderne zorgvoorziening die voor diverse psychiatrische 

problemen gespecialiseerde behandelmilieus aanbiedt.

www.guislain.be

Taken: regelmatig op bezoek komen bij psychiatrische 

patiënten (een praatje, een korte wandeling of nabij zijn,…) 

en initiatieven van het socio-cultureel centrum helpen 

organiseren en ondersteunen

Gezinsbond Gentbrugge/Ledeberg
Frederik Burvenichstraat 62, 9050 Gentbrugge
Donderdag 3 maart om 15 uur 
De Gezinsbond is een organisatie die pluralistisch en 

democratisch is samengesteld. Ze komt op voor de 

belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische 

of politieke opvattingen en los van de samenstelling van 

het gezin. De afdeling verzorgt de dienstverlening voor 

de leden op haar grondgebied en organiseert allerhande 

activiteiten.

www.gezinsbond9050.be

Taken: ronddragen van briefwisseling, activiteiten 

voor jong en oud organiseren en/of eraan meewerken, 

secretariaatstaken en administratief werk
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Toontje
Louis Van Houttestraat 62, 9050 Gentbrugge
Vrijdag 4 maart van 13.30 tot 16 uur 
Met ‘Toon je’ als motto wil een groep vrijwilligers 

tegemoetkomen aan mensen in nood uit de regio 

Gentbrugge. Omvat onthaalwerking, sociale begeleiding, 

voedselbedeling en projectwerking.

www.krasgent.be

Taken: enerzijds onthaalwerking, sociale begeleiding, 

voedselbedeling en projectwerkingen, anderzijds financiële 

ondersteuning door het uitbouwen van een verzorgde winkel 

tweedehandskledij
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Het Vrijwilligersloket 

voor senioren

Kunt u zich niet vrijmaken tijdens de Week 

van de Vrijwilliger maar hebt u toch 

interesse voor vrijwilligerswerk? 

Dan bent u altijd welkom bij het 

Vrijwilligersloket, voor algemene informatie 

of een individuele babbel over mogelijk 

vrijwilligerswerk voor u.

Contact

Administratief Centrum Zuid, 

W. Wilsonplein 1, 9000 Gent

Elke maandag en vrijdag 

van 9 tot 12.30 u., zonder afspraak.

Kan ook op andere momenten op afspraak.

Tel. 09 266 51 50 

E-mail senioren@stad.gent

www.stad.gent/vrijwilligersloket


