Het dienstverleningscentrum (dvc) Zevenbergen ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een
ernstige, meervoudige beperking.

Zin in
vrijwilligerswerk?
Deze mensen
zoeken we nog
De cafetaria-vrijwilliger

Je houdt van een gezellige zondagse cafetariasfeer. Daarom ben je kandidaat om in Zevenbergen-Ranst op
zondag de cafetaria open te houden voor bewoners en bezoekers. Je voorziet de bezoekers
van drank en versnapering en dit van 13.30u tot 17.00u.

De wandelvrijwilliger

Je houdt van een portie gezonde ontspanning. Daarom ga je op regelmatige basis met een bewoner
een wandeling maken in de prachtige omgeving van Zevenbergen of De Maretak. De bewoner kan
meestappen of je wandelt met hem in de rolstoel. Je leert op deze manier de bewoner beter kennen

Een dierenliefhebber voor de boerderij

De boerderij De Spruytershoef ligt op het domein van Zevenbergen-Ranst. Hier zijn we op zoek naar
dierenliefhebbers
• Vrijwilligers volière: 1 x per week. Heb je al wat kennis van volièrevogels en ben je bereid om ons
wat meer kennis over vogels bij te brengen en ons te ondersteunen bij de zorg ervan?
• Begeleid je graag onze bewoners bij de hippotherapie?
• Heb je affiniteit met kleine dieren en wil je de bewoners hierbij begeleiden?
Laat het ons weten! Je bent van harte welkom op de boerderij ‘De Spruytershoef’.

De huishoudvrijwilliger

Je ondersteunt een woning bij het praktisch werk. Je doet de was, de plooi en de strijk. Je doet de
afwas, keert de vloer, maakt speelgoed proper, … Kortom, je bent de ideale huishoudvrijwilliger. Dat kan
zowel in Ranst als in De Maretak in Duffel.

De vervoervrijwilliger

Je rijdt graag met de auto of een mini-busje (aangepast vervoer van Zevenbergen) en je zit er niets mee
in om tijdens de zomermaanden of tijdens de weekends één of meerdere bewoners naar een kampplaats
te brengen of op te halen.
dienstverleningscentrum Zevenbergen
Boerenkrijglaan 25 - 2520 Ranst
03 350 28 011- zevenbergen@emmaus.be
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Zin in één van deze jobs?
Klik hier, mail ons en wij geven
graag een woordje uitleg

