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Groene vingers Helpen in de biotuin Biotuin
in overleg - 

volgens noodzaak
0

Op stap met…
Af en toe een activiteit doen 

met bewoner

met één 

bewoner
1 x/maand

Bewoner J. houdt van een 

terrasje, een toffe wandeling, een 

bezoekje aan…

Semi-ondersteuner
Ondersteuning van semi-

industrieel atelier
Semi 0

De deelnemers ondersteunen bij 

diverse activiteiten zoals: sorteren 

van producten, monteerwerkjes, 

prijzen van producten, in- en 

uitpakken van producten, wegen 

en verpakken van kleine 

hoeveelheden, allerhande 

eenvoudige werkjes

DACARTondersteuner
Ondersteuning ateliers in 

winkel in Gavere
DACART in overleg

Ondersteuning in de ateliers en de 

winkel in Gavere, uitbouw van de 

artotheek, permanentie op 

jaarlijkse tentoonstelling tijdens 

Gentse feesten en op de 

vernissage

DACART-

tentoonstelling

Hulp bij opbouw, vernissage 

en permanentie
DACart

tijdens de Gentse 

feesten

Hulp bij opbouw van 

tentoonstelling, hulp bij 

vernissage en receptie, 

permanentie op tentoonstelling, 

afbouwen

Zwemondersteuner
Ondersteunen bij het 

zwemmen
huis 3 tweewekelijks

Begeleiding heeft handen te kort 

zodat de bewoners niet meer aan 

hun lievelingssport kunnen 

meedoen

Actualiteitenkenner
Ondersteuning voor cliënten 

met interesse voor actualiteit
Alfa wekelijks

In het Alfa(betisatie) atelier 

komen cliënten om op de hoogte 

te blijven van de actualiteit. Er 

worden allerhande activiteiten 

georganiseerd zoals lezen, 

schrijven, computeren… rond 

actuele gebeurtenissen

Vakantiebegeleider
Meegaan op vakantie of 

weekend
Vakanties

duur van de 

vakantie

Samen met enkele cliënten mee 

op vakantie of op weekend

Handige Harry
Helpen bij schilderen kamer 

van cliënten
0 In overleg Schilderen

Samen naar Casa Rosa Gezelschap voor cafébezoekje 0

Met bewoner/bewoonster een 

gezellige namiddag of avond in 

het Gentse Holebi-café Casa Rosa
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Zinvolle zomerse 

vakantiedagen

Ondersteuning 

zomerprogramma

alle 

bewoners

tijdens sluiting 

DAC - volgens 

mogelijkheden 

vrijwilliger

Ondersteuning bij het 

zomerprogramma op Zonnehoeve 

(tijdens sluiting van het DAC). 

Helpen bij de uitwerking en bij 

praktische ondersteuning

Gentse feesten
Met enkele bewoners naar de 

Gentse feesten
0

namiddag of 

enkele uurtjes

Met bewoners naar de opening 

van de Gentse Feesten

Zonnehoeve feest en 

fuift

Allerhande praktische hulp op 

Zonnehoevefeest en -fuif
0

volgens 

mogelijkheden 

vrijwilliger

Klaarzetten voor fuif en decoratie 

tent -Helpen op Zonnehoevefuif 

(onthaal en kassa, hulp aan toog, 

bedienen hotdogstand, opruimen) 

- helpen op Zonnehoevefeest 

(helpen aan toog of als garçon…) 

Opruimen

Spelletjesliefhebber
Ondersteunen aangepaste 

spelletjes

Spelletjes-

atelier
0 0

Zwempartner
Wekelijks met één bewoner 

gaan zwemmen

één 

bewoner

wekeljks op 

maandag

Bewoner B. houdt van zwemmen, 

maar wil dit graag samen met een 

begeleider

Sinterklaasfeest
Ondersteuning 

Sinterklaasfeest

alle  

bewoners

van 14 u tot 16 u 

en/of van 16 u tot 

20 u

Heel veel helpende handen 

gevraagd tijdens de 

namiddagctiviteiten, voor vervoer 

naar de zaal en bij het vieruurtje

Eindejaarsfeesten

Op kerstavond of kerstdag, op 

oudejaarsavond of 

nieuwjaarsdag samen vieren

diverse 

huizen

avond of 

namiddag

Samen met bewoners in hun huis 

eerst samen met begeleiding 

kokerellen en daarna gezellig mee 

aanschuiven aan tafel

Ondersteuner voor 

huizen
Praktische hulp in huizen alle huizen

volgens 

mogelijkheden 

vrijwilliger

Praktische hulp bieden in een huis. 

Dit kan zijn: helpen bij maaltijden 

bereiden en bij eetsituatie - 

ondersteunen van leuke activiteit 

(wandeling, bakactiviteit, 

knutselen…)

vzw ZoVRIJ - Zonnestraat 13 - 9810 Eke 28/12/2013



VRIJWILLIGERSVACATUREBANK - vzw ZoVRIJ

Oproep voor Korte omschrijving Voor wie? Tijdsindicatie Bijzonderheden/Uitleg

Buddy voor …
Leuke activiteiten doen met 

een bewoner
0

Bv. Dagdeel per 

week, per 14 

dagen of per 

maand, 

gedurende een 

jaar.

Je biedt een luisterend oor en 

doet samen leuke dingen met 

bewoner die nood heeft aan 

gezelschap en graag met 

vrijwilliger interessante en leuke 

activiteiten wil doen, maar alleen 

niet durft of niet kan

Bezoek en gezelschap

Een uurtje of meer op bezoek 

bij een bewoner die geen 

bezoek meer krijgt

0
naargelang de 

noden

Je gaat op bezoek bij iemand die 

niet veel bezoek krijgt. Leuk 

gesprekje, kopje koffie, stukje 

wandelen, boodschappen doen. 

Gezellig voor beide partijen!

Maandelijks cafetaria Openhouden cafetaria 0

1 x per maand bv 

op zondag-

namiddag

Je werkt mee aan het 

openhouden van een cafetaria in 

de refter (evt i.s.m. de 

rommelmarktwerking). Ook 

toevallige voorbijgangers (fietspad 

langs spoorweg) zijn welkom. 

Bewoners die wensen kunnen 

komen meehelpen.

Filmliefhebber

Organiseren en/of 

ondersteunen v/e 

filmnamiddag 

0
1x per maand bv 

op zaterdag

1x per maand draaien we bv op 

zaterdag voor de bewoners een 

film in de Groene Zaal, we kiezen 

telkens een passend thema.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

VOORSTELLEN - MOGELIJKHEDEN - TOEKOMSTPLANNEN
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