INTERESSE ?

De activiteiten van Samenlevingsopbouw zijn
enkel mogelijk door de tijd en de energie van
vrijwilligers. Samenlevingsopbouw zorgt goed
voor vrijwilligers.
We zoeken steeds nieuwe vrijwilligers.

Bel ons of kom langs.

WAT VERWACHTEN WE ?
Als vrijwilliger hoor je bij onze organisatie.
•
•

•

•
•

Je staat achter de doelen van
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw.
Je respecteert deelnemers, vrijwilligers en
medewerkers ongeacht hun achtergrond of
kenmerken.
Je geeft geen vertrouwelijke informatie door
aan externen over deelnemers, collega’s of
over de organisatie.
Je doet je vrijwilligerstaken zoals afgesproken.
Je verwittigt als je niet kan komen.

Buurtwerk De Wijk
Willy Vandersteenplein 1
2060 Antwerpen
03 235 17 24
Buurtwerk Borgerbaan
Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout
03 270 39 46

v.u. Ilse Hackethal, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen

ZONDER VRIJWILLIGERS
GEEN SAMENLEVINGSOPBOUW

Buurtwerk Dinamo
Ten Eekhovelei 337
2100 Deurne
03 326 22 14
Buurtwerk De Stek
Sint-Bernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen
03 216 06 36
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be
samenbuurtwerk.be
Of volg ons op sociale media
#SASopbouwwerk

IS VRIJWILLIGERSWERK
IETS VOOR JOU?

WIE ZIJN WE ?

WAT KAN JE DOEN ?

Samenlevingsopbouw werkt
mee aan een respectvolle,
rechtvaardige en solidaire
samenleving.

Je kan veel dingen doen bij
Samenlevingsopbouw. Staat er niets tussen dat
je leuk vindt? Praat met een opbouwwerker.
•
•

Om dit te realiseren hebben
we buurtwerken in
4 Antwerpse wijken.
We ontwikkelen projecten die
werken aan: dienstverlening,
werk, wonen en maatschappelijke en culturele
ontplooiing.
Samenlevingsopbouw
Antwerpen stad vzw is een
organisatie met 60 betaalde
medewerkers en 600
vrijwilligers.
Samenlevingsopbouw krijgt
middelen van onder andere
de Vlaamse en de stedelijke
overheid.

•
•
•
•

WAT BIEDEN WE ?
Samenlevingsopbouw biedt je een kans om
nieuwe dingen te leren, mensen te ontmoeten
en iets te doen voor de samenleving.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een toffe plek waar je mensen leert kennen.
Je leert een wijk, een thema of organisaties
beter kennen.
Je wordt een deel van een vrijwilligersploeg.
Je krijgt hulp bij je vrijwilligerstaak.
Je kan vorming volgen.
We luisteren naar je voorstellen of
opmerkingen. We praten er over.
Je hebt de mogelijkheid om andere taken te
doen of een uitdaging aan te gaan.
We betalen je vervoersonkosten terug.
Je hebt een vrijwilligersverzekering.

•

Mensen helpen met formulieren.
Nederlands oefenen met wie Nederlands
leert.
Samen koken voor een groep mensen.
De bar doen van het buurtwerk.
Samen tuinieren.
Mee oplossingen bedenken voor
maatschappelijke problemen.
En nog veel meer.

