Werk je graag met kinderen en ouders? Heb je af en toe eens een half dagje tijd?

Word dan vrijwilliger voor het Huis van het Kind Asse!
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende werkingen:

Speel-o-theek
Wat is het?
Een bibliotheek, maar dan voor speelgoed! Mensen kunnen er langskomen om speelgoed te
ontlenen, dat ze dan een maand lang bij hen thuis/in de opvang/op school/… mogen houden.

Wat zijn jouw taken?
-

Je verwelkomt mensen die in de speel-o-theek langskomen
Je zorgt voor het uitlenen en aannemen van de materialen
Je controleert de teruggebrachte materialen & plaatst ze terug
Je luistert naar mogelijke vragen van de ouders en zoekt samen met hen speelgoed,
toont waar het staat, geeft uitleg over de werking
Je voert eenvoudige taken uit op de computer (gegevens intypen, …)
Je houdt overzicht over de ruimte
…

Wat verwachten we nog van jou?
-

Je hebt respect voor de missie & visie van het Huis van het Kind en het OCMW
Je gaat met de nodige discretie om met informatie die je verkrijgt van ouders, andere
vrijwilligers of medewerkers van het OCMW
Je staat open voor alle mensen
Ervaring met jonge ouders en met kinderen is een meerwaarde

Wat krijg jij van ons?
-

Je leert nieuwe mensen kennen
Geregeld overleg met de andere vrijwilligers
Eventueel bijscholingen & vorming die nuttig zijn voor je vrijwilligerswerk en je
persoonlijke ontwikkeling
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Een jaarlijks bedankingsfeest voor de vrijwilligers
Veel dankbaarheid van de ouders/opvoeders/…

Wanneer is de speel-o-theek open?
-

Elke eerste woensdag van de
maand:
Elke laatste dinsdag van de maand:

Waar werk je?
Speel-o-theek
Bergestraat 6
1730 Asse

Ruilwinkel Ditjes & Datjes
Wat is het?
In de ruilwinkel kunnen allerlei spulletjes voor kinderen tussen 0 & 5 jaar geruild worden. Dit
gaat van meubeltjes en kleding tot bedlinnen en speelgoed. Vuile of kapotte spullen worden
niet aanvaard. Via Ditjes en Datjes kunnen ouders op een ecologische manier voorzien in
baby- en kinderspullen zonder diep in hun portemonnee te duiken.

Wat zijn jouw taken?
-

Je verwelkomt kinderen en hun ouders/grootouders/begeleider in de winkel
Je houdt een aantal gegevens van de winkel bij
Je sorteert de spullen die binnengebracht worden, je strijkt de kleren & geeft alles een
plaats in de winkel
Je toont de ouders waar alles staat en geeft uitleg over de werking
Je houdt overzicht over de kleren die in stock zijn
…

Wat verwachten we nog van jou?
-

Je hebt respect voor de missie & visie van het Huis van het Kind en het OCMW
Je gaat met de nodige discretie om met informatie die je verkrijgt van ouders, andere
vrijwilligers of medewerkers van het OCMW
Je staat open voor alle mensen
Ervaring met jonge ouders en met kinderen is een meerwaarde

Wat krijg jij van ons?
-

Je leert nieuwe mensen kennen
Geregeld overleg met de andere vrijwilligers
Eventueel bijscholingen & vorming die nuttig zijn voor je vrijwilligerswerk en je
persoonlijke ontwikkeling
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Een jaarlijks bedankingsfeest voor de vrijwilligers
Veel dankbaarheid van de ouders/opvoeders/…

Wanneer zijn de openingsuren van ditjes & datjes?
-

Dinsdag: 09:00 – 12:00
Woensdag: 13:00 – 16:00
Eerste donderdag van de maand: 16:00 – 19:00

Waar werk je?
Huis van het Kind
Gasthuisstraat 2
1730 Asse

Spel- en ontmoetingsruimte
Wat is het?
In de spel- en ontmoetingsruimte kunnen ouders terecht om te komen spelen met hun kind,
om te praten met andere ouders, om hun kind eten te geven, te verluieren, …

Wat zijn jouw taken?
-

Je verwelkomt kinderen en hun ouders/grootouders/begeleider in de
ontmoetingsruimte
Je luistert naar mogelijke vragen van de ouders en praat met hen
Je houdt overzicht over de ruimte
Je zet (samen met de kindjes) de ruimte terug op orde na het spelmoment
Je noteert een aantal basisgegevens van de bezoekers
…

Wat verwachten we nog van jou?
-

Je hebt respect voor de missie & visie van het Huis van het Kind en het OCMW
Je gaat met de nodige discretie om met informatie die je verkrijgt van ouders, andere
vrijwilligers of medewerkers van het OCMW
Je staat open voor alle mensen
Ervaring met jonge ouders en met kinderen is een meerwaarde

Wat krijg jij van ons?
-

Je leert nieuwe mensen kennen
Geregeld overleg met de andere vrijwilligers & coördinator Huis van het
Kind/Kinderarmoede
Eventueel bijscholingen & vorming die nuttig zijn voor je vrijwilligerswerk en je
persoonlijke ontwikkeling
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Een jaarlijks bedankingsfeest voor de vrijwilligers
Veel dankbaarheid van de ouders/opvoeders/…

Wanneer zijn de ontmoetingsmomenten?
-

Dinsdag: 09:00 – 12:00
Woensdag: 13:00 – 16:00
Eerste donderdag van de maand: 16:00 – 19:00

Waar werk je?
Huis van het Kind
Gasthuisstraat 2
1730 Asse

