
 

 

Speelgezin voor Jozefien* 

Omschrijving vraag: 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er verwacht van de vrijwilliger? 

 

 

 

 

 

 

Wat is de meerwaarde voor de vrijwilliger? 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:  

Voor Jozefien* (17 jaar) zijn wij op zoek naar iemand die samen met haar op regelmatige basis een 

fijne activiteit kan doen. Jozefien verblijft voltijds in een leefgroep voor adolescenten met een 

verstandelijke beperking. Jozefien haar rugzakje zorgt ervoor dat ze iemand nodig heeft die er 

voorspelbaar kan blijven staan en gemaakte afspraken nakomt. 

‘Ik zoek iemand die samen met mij iets leuks wil doen, zodat ik niet altijd in de leefgroep ben.  

Ik sport graag, knuffel graag met dieren of speel graag buiten.  

Ik ben grote fan van #LikeMe en ik maak graag mopjes.’  

*fictieve naam, ter bescherming van de privacy. 

 

Jozefien heeft iemand nodig die duidelijkheid en structuur kan bieden en de gemaakte afspraken 

kan nakomen. In de begeleiding van Jozefien merken we dat humor kan ingezet worden om samen 

een leuke dag te beleven. Jozefien heeft nood aan één op één activiteiten omdat ze het moeilijk 

vindt om haar aandacht te verdelen over meerdere personen. Jozefien heeft tijd nodig om een band 

op te bouwen en haar vertrouwen moet gewonnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat ze kan 

vertrouwen dat iemand er kan blijven staan ondanks dat ze het moeilijker heeft. Het zou helpen 

voor Jozefien moest jij het zien zitten om je op regelmatige en vaste tijdstippen te engageren om 

iets leuks te doen samen met haar. 

E-mail naar: info@vonak.be  

 

Schriftelijk:  Vonak  

Bredabaan 399 

2930 Brasschaat  

Telefonisch:  03 653 59 97 

‘Ik ben een spring in het veld en ben altijd vrolijk en enthousiast.  

Ik vind het fijn om mensen te helpen zoals bij het koken of samen naar de winkel gaan.’  

– Jozefien - 

Jozefien is een meisje dat graag actief bezig is. Wanneer ze een band heeft opgebouwd, krijg je een 

speciaal plaatsje in haar hart. Jozefien haar reacties zijn altijd zeer oprecht en ze toont vaak hoe ze 

zich voelt of wat ze denkt. Als OLO-Rotonde vzw vinden wij het belangrijk om jou zo goed mogelijk 

te begeleiden in de contacten met Jozefien. Hierdoor voorzien we een intensieve begeleiding van 

jou als vrijwilliger. 


