Vacatures

Op dit moment hebben wij onderstaande vacatures. Spontane sollicitaties kan u richten aan
steven@dezuidpoortgent.be.
Vrijwilliger Pretloket
Vrijwilliger Open Ontmoetingen

Vrijwilliger Pretloket
Vzw De Zuidpoort beïnvloedt samen met mensen in armoede het beleid en de maatschappij.
Dat doen we door mensen samen te brengen. Vanuit hun ervaringen die we bundelen en
verwerken, zettenwe diegene die armoede en uitsluiting kunnen voorkomen aan tot actie.
Cultuur maakt een groot deel uit van ons leven. Voor mensen in armoede is het helemaal niet
vanzelfsprekend om hier aan deel te nemen. Het is maar één van de vormen van uitsluiting
die zij ervaren.
Om deze uitsluiting weg te werken worden regelmatig initiatieven genomen door overheden
en organisaties (Stad Gent, Netwerk Vrijetijdsparticipatie, De Vooruit, NTGent, …). Om dat
aanbod kenbaar te maken, willen we maandelijks een Pretloket organiseren. Daar overlopen
we het aanbod van voorstellingen, tentoonstellingen, … en bekijken of en hoe we in groep
deelnemen. Tickets die ons aangeboden worden (aan verminderd tarief) worden daar ook
verdeeld/verkocht.
Taken
Je organiseert maandelijks een Pretloket:
Je zorgt voor een overzicht van het aanbod
Je zorgt (samen met de andere vrijwilligers) voor ruimte en sfeer waar iedereen
zich welkom voelt (deuren open, koﬃe op tafel , …)
Je zorgt voor de verdeling/verkoop van tickets
Wanneer dat moment plaatsvindt, kunnen we samen bespreken. Best sluit het aan bij een
bestaande activiteit (dinsdagnamiddag en/of zaterdagnamiddag).
Je staat niet alleen tijdens de ontmoetingsmomenten, er zullen altijd meerdere vrijwilligers
zijn. Je hoeft dan ook niet ongerust naar huis te gaan met alles wat je opving: praat er eens
over met een andere vrijwilliger.
Proﬁel
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Je beschikt over een zekere maturiteit
Je vindt armoede een onrecht en wil je eigen steentje bijdragen aan de strijd
tegen dit onrecht
Je hebt interesse voor de armoedeproblematiek
Je bezit een warme belangstelling voor mensen
Je bent sociaal: je kan op eenvoudige en niet-opdringerige wijze (ook actief)
contact leggen
Je kan je inleven
Je gaat respectvol om met iedereen en hebt aandacht voor elk individu
Je bent vertrouwd met het Gentse cultuuraanbod (je kent De Vooruit, De Vieze
Gasten, …) of bereid je snel en zelfstandig in te werken
Biedt
De kans om iedere keer weer te genieten van de huiselijke, familiale sfeer van
De Zuidpoort
Onkostenvergoeding voor reële onkosten
Ondersteuning door de coördinator en door ervaren vrijwilligers
Interesse?
Neem contact op met Steven Van Hemelryck, hij geeft je graag meer informatie.
Rerum Novarumplein 25 (hoek Kikvorsstraat)
9000 Gent
09 245 09 05 of 0478 52 92 78
steven@dezuidpoortgent.be

Vrijwilliger Open Ontmoetingen
Vzw De Zuidpoort beïnvloedt samen met mensen in armoede het beleid en de maatschappij.
Dat doen we door mensen samen te brengen. Vanuit hun ervaringen die we bundelen en
verwerken, zettenwe diegene die armoede en uitsluiting kunnen voorkomen aan tot actie.
Om mensen in armoede te bereiken en hen een warme plek te geven, organiseren we Open
Ontmoetingen. Op die momenten zijn we een open huis waar iedereen welkom is. Er wordt
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koﬃe geschonken, er wordt gekaart, er wordt veel gebabbeld, de meer gestructureerde
activiteiten van De Zuidpoort worden ‘herkauwd’, er wordt op de computer gewerkt, er is info
te verkrijgen, …
Op dit moment zijn er Open Ontmoetingen op dinsdagnamiddag (elke week) en
zaterdagvoormiddag (3de zaterdag vd maand).
Taken
Als vrijwilliger ben je zowat gastheer of gastvrouw: je komt op tijd, je zet koﬃe, je
ontvangt de mensen, je probeert er voor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt, je luistert
naar wie je aanspreekt, je zoekt contact met wie alleen blijft. Het is belangrijk dat de
bezoekers jouw nabijheid voelen, dat je er bent voor hen, dat het hen uit hun isolement
haalt.
Je staat niet alleen tijdens de ontmoetingsmomenten, er zullen altijd meerdere vrijwilligers
zijn. Je hoeft dan ook niet ongerust naar huis te gaan met alles wat je opving: praat er eens
over met een andere vrijwilliger.
Tijdsregeling :
dinsdagnamiddag (14u-16u)
Met enige regelmaat, volgens eigen mogelijkheden; liefst 2x/maand
Aangevuld met aanwezigheid op onze 6-wekelijkse teamvergadering waarin de
vrijwilligers van De Zuidpoort samenkomen en samen reﬂecteren over hun
engagement
Proﬁel
Je beschikt over een zekere maturiteit
Je vindt armoede een onrecht en wil je eigen steentje bijdragen aan de strijd
tegen dit onrecht
Je hebt interesse voor de armoedeproblematiek
Je bezit een warme belangstelling voor mensen
Je bent sociaal: je kan op eenvoudige en niet-opdringerige wijze (ook actief)
contact leggen
Je kan je inleven
Je gaat respectvol om met iedereen en hebt aandacht voor elk individu
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Biedt
–
De kans om iedere keer weer te genieten van de huiselijke, familiale sfeer van De
Zuidpoort
–
Onkostenvergoeding voor reële onkosten
–
Ondersteuning door de coördinator en door ervaren vrijwilligers
Interesse?
Neem contact op met Steven Van Hemelryck, hij geeft je graag meer informatie.
Rerum Novarumplein 25 (hoek Kikvorsstraat)
9000 Gent
09 245 09 05 of 0478 52 92 78
steven@dezuidpoortgent.be

Dit delen:
Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster geopend)
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend)
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