
Word jij de nieuwe vrijwilliger van Brenda?  
 
Brenda is een gedreven mama van Myra (2 jaar). Omwille van de visuele beperking van Brenda (zij is 
blind), is het gezin op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die samen met Brenda – dus steeds in 
aanwezigheid van de mama – activiteiten willen doen met Myra. Ter ondersteuning van Brenda 
(helpen bij het koken, met het eten geven van Myra, samen eens naar de winkel gaan) en in functie 
van veiligheid (verkeer in het oog houden, erop letten dat Myra niet te ver weg loopt). Je kan 
worden gezien als ‘vervanger van de ogen van Brenda’. Het is zeker niet de bedoeling dat je de 
opvoeding overneemt.  
 
Het kan gaan om allerhande activiteiten: ontspannende activiteiten zoals tekenen / knutselen / 
knippen, spelen op de oprit / in het park / in de straat, naar de winkel gaan.  
Indien je dit ziet zitten, kan er eventueel ook samen potjestraining worden gegeven, waarbij je 
Brenda aanwijzingen geeft over hoe en waar ze eventuele ongelukjes kan opkuisen.  
Heb je een auto, kan je instaan voor vervoer naar een speelpunt in Aalst waar Myra kan spelen met 
andere kindjes.         
 
Brenda is op zoek naar ondersteuning op woensdagnamiddagen en in het weekend.  
Kan je 1 keer in de week enkele uurtjes vrijmaken? Of 2 keer in de week? Je bent heel erg welkom!  
 
Via onze dienst Clix krijg je als vrijwilliger een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een 
vergoeding voor je prestaties. Je ontvangt €7 per uur, met een maximum van €36,84 per dag. Bij 
vragen, kan je steeds terecht bij je contactpersoon binnen Dito.  
 
Ken je iemand of word jij zelf de nieuwe vrijwilliger van Kathleen?  
Super! Stel je snel kandidaat. Dat kan door een mailtje te sturen naar lien.peremans@ditovzw.be of 
door te bellen naar 09/333.58.13 
 
Alvast een grote dankjewel, ook in naam van Brenda en Myra! 
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