
 

 

Welzijnsvereniging KINA p.v. – Zorgboerderij – Hellestraat 65, 2530 Boechout. 

VACATURE VRIJWILLIGERS ZORGBOERDERIJ  

Sinds 1985 organiseert KINA noodopvang voor personen in een psychosociale 

crisissituatie. Vaak merken we dat bepaalde personen behoefte hebben aan 

langdurige opvang. KINA speelt hierop in met een alternatieve 

opvangmogelijkheid op onze zorgboerderij. De zorgboerderij biedt hen een 

rustige leefomgeving waar land- en tuinbouw gecombineerd wordt met zorg en 

welzijn. Met de handen in de grond zitten, zorgt ervoor dat mensen zich 

opnieuw nuttig voelen, dat ze groeien in hun welbevinden en opnieuw hun 

leven kunnen opbouwen. 

PROFIEL 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich door de week vrij kunnen maken om een bepaalde taak op 

zich te nemen of een activiteit met onze zorggasten begeleiden. Er zijn veel mogelijkheden. We 

stemmen de taken af op wat zinvol is voor jou en voor de werking van de zorgboerderij. 

Mogelijke taken en activiteiten die je samen met zorggasten opneemt: 

✓ Meewerken op het veld (maaien, snoeien, zaaien, planten, oogsten, wieden, houten constructies 

bouwen, …) 

✓ Klussen op de boerderij  

✓ Helpen op de wijnakker 

✓ Activiteiten voor zorggasten ondersteunen, uitdenken en begeleiden (insectenhotels bouwen, 

stilteplek creëren, creatieve activiteiten begeleiden,…) 

✓ … 

VOORWAARDEN 

✓ Je bent ten minste 18 jaar oud 

✓ Je bent sociaal ingesteld en kan zorggasten in hun kracht zetten 

✓ Je voelt je verbonden met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie 

✓ Je bent in staat om zelfstandig te werken 

✓ Je staat open voor overleg en feedback van de coördinator van de zorgboerderij 

AANBOD 

✓ De mogelijkheid om je als vrijwilliger nuttig te maken voor je medemens en samenleving 

✓ Je doet ervaring op in de omgang met een zeer diverse groep van mensen 

✓ Begeleiding en intervisie door de coördinator van de zorgboerderij 

✓ Verzekering 

✓ Team van vrijwilligers en fijne team -en ontmoetingsmomenten 

HOE REAGEREN 

Als deze vacature jou aanspreekt mag je contact opnemen met de 

coördinator van de zorgboerderij – per mail via boerderij@kina.be of 

telefonisch via 0470 87 94 04.  

mailto:nic.van.peer@kina.be

