Naam van de
organisatie

Wat doet de
organisatie?

Wat is de doelgroep
van de organisatie?
sociaal

praktisch

nauwkeurig

creatief

1

Aksent

Een dienst die hulp
aan huis biedt en twee
ontmoetingsplaatsen
heeft voor ouderen
en buurtbewoners die
zorg nodig hebben.

2

CAD - De Boei

Een centrum dat
mensen met een
mentale beperking
helpt om zo
zelfstandig mogelijk te
wonen.

Samen met de persoon
een leuke activiteit
kiezen en doen.

3

CAW Brussel

Een centrum dat
mensen helpt
met vragen en
problemen die te
maken hebben met
welzijn: relationeel,
persoonlijk, financieel,
administratief,
juridisch of materieel.

Warm onthaal: helpen
bij koffie, thee, deur
opendoen…

Kleine klussen om
de gebouwen te
onderhouden. Mensen
helpen verhuizen.

4

CAW - Sonja
Erteejee

Een organisatie die
samen met Brusselse
jongeren en hun gezin
een plan (hulp bij
school, huishouden
administratie, klusjes...)
maakt. Hiervoor gaan
ze bij de gezinnen
thuis langs.

Langsgaan bij een
familie thuis om eens
te praten, luisteren,
samen activiteiten
doen zoals wandelen,
koffiedrinken, sporten,
… Op de kinderen
letten en samen
spelen.

Helpen in het
huishouden, kleine
klusjes in het huis,
kinderen ophalen van
school, helpen met
koken, boodschappen
samen gaan halen in
de winkel…

5

Clubhouse
Brussels

Een dynamische
gemeenschap
opgericht door en
voor mensen met
een psychische
kwetsbaarheid.

De leden van
Clubhouse begeleiden
tijdens een uitstap of
naar een werkplek.

6

De Overmolen

Een gezelschapsdienst Op bezoek gaan thuis
en nachtdienst voor
bij de oudere, samen
ouderen.
praten, luisteren,
samen een wandeling
maken in de buurt,
samen booschappen
doen.

De oudere helpen
wanneer hij in of
uit het bed komt,
rolstoel duwen, naar
toilet gaan, helpen
bij de maaltijd (eten
opwarmen, helpen
toedienen), aanwezig
zijn ‘s avonds of ‘s
nachts.

7

DoucheFLUX

Een dagcentrum dat
Op woensdag helpen
levensnoodzakelijke
bij het onthaal van de
diensten biedt,
vrouwen.
activiteiten organiseert
en actie onderneemt
voor mensen in
armoede.

Onze bibliotheek met
een bakfiets bij de
mensen brengen aan
het centraal station of
zuidstation. Babbelen
met hen over boeken of
andere dingen.

Helpen bij de diensten
in huis: organisatie
van de douches, het
douchemateriaal,
kledij.

Helpen bij activiteiten:
radio, sport, yoga,
magazine, koor,
cursus Frans, mobiele
bibliotheek.

8

Fietsbieb

De Fietsbieb leent
fietsen uit aan
kinderen tussen 2 jaar
en 12 jaar.

Mensen onthalen die
een fiets willen lenen:
uitleg geven over
Fietsbieb, kinderen en
ouders welkom heten,
hapje en drankje
geven.

Fietsen herstellen en
onderhouden. Fietsen
ophalen in de regio.

Helpen bij de
administratie van het
fietsenbeheer.

Helpen om de Fietsbib
meer bekend te
maken: via sociale
media (Facebook),
teksen schrijven.

9

KWB - Start to
Bike

Start to Bike leert
mensen fietsen in een
veilige omgeving.

De mensen onthalen.

De mensen helpen
bij het kiezen van
een fiets. Helmen en
hesjes uitdelen. De
mensen leren fietsen.

10 Het
Buurtpensioen
- Pens(i)
onsQuartier

Een
burenhulpnetwerk:
buren helpen elkaar
en organiseren samen
activiteiten.

Samen boodschappen
doen, op bezoek gaan,
samen praten, samen
thee drinken, samen
naar een afspraak.

Kleine dingen in
huis of tuin doen,
bijvoorbeeld een
lamp vervangen, de
radiatoren ontluchten,
de hond uitlaten, gras
maaien…

11 Hubbie

Een organisatie die
mensen met een
beperking ondersteunt
in wonen, werken en
vrije tijd.

Op bezoek gaan bij
een cliënt: babbelen,
samen koken, samen
winkelen, samen op
stap gaan…
In het weekend samen
op stap gaan met
deelnemers.

Eén keer per week
een groepje cliënten
begeleiden van
hun huis naar het
activiteitencentrum in
Sint-Gillis.

12 i-mens

Een dienst die hulp
aan huis biedt aan
ouderen, zieken en
families met een
zorgvraag.

Gezelschap bieden,
toezicht houden,
samen gaan wandelen,
gezelschapsspelletjes
spelen.

Een maaltijd
opwarmen, drank
serveren, afwas doen,
een kleine boodschap
doen, begeleiden naar
toilet… Vervoerdienst:
vervoer met de eigen
wagen van bejaarden
en zieken naar het
ziekenhuis, de dokter...

13 Lokaal
Een ontmoetingsplaats
dienstencentrum voor ouderen en
De Kaai
andere buurtbewoners
met een nood aan
zorg.

14 CM Zorgend
Vrijwilligerswerk

Een dienst die hulp
biedt aan mensen
zodat ze zo lang
mogelijk thuis kunnen
blijven wonen.

Opdienen in het
restaurant, de kassa
bedienen, maaltijden
bezorgen bij buren

Gezelschap bieden,
Helpen bij het eten en
praten met de persoon drinken.
die hulp nodig heeft.
Samen wandelen.

diepdenkend

Goed om weten:

ondernemend

Samen dansen, zingen,
tekenen, knutselen,
sporten, massage,
lichaamsverzorging:
je neemt deel aan
de activiteit samen
met de animator of
je begeleidt zelf een
activiteit.

Ouderen en
buurtbewoners die
zorg nodig hebben.

Ja! Meestal spreken
de bezoekers
Nederlands en Frans.
Daarnaast is hun
moedertaal divers:
Turks, Grieks, Spaans,
Arabisch, …

Plaats: Bij de ouderen
thuis in Brussel en in
ontmoetingsplaatsen
in Schaarbeek en
Evere.

Jouw eigen talent
inzetten, bv Qi Qong,
tennis, bowling…
Inspireer onze
bewoners met wat je
kan.

Personen met een
licht verstandelijke
beperking.

JA! Je bent ook
welkom als je geen
Nederlands spreekt.

Plaats: Op
verschillende
plaatsen in Brussel:
regio Anderlecht,
Molenbeek, Jette...

Koken

Mensen met een
welzijnsnood, die
Nederlandssprekend
of anderstalig zijn.

Ja, zowel met de
Plaats: Op de
medewerkers als met verschillende locaties
onze cliënten
van CAW Brussel in
centrum Brussel.

Les geven aan
andere vrijwilligers
(voorbeeld: hoe kan je
bepaalde klusjes doen
in huis, hoe organiseer
je brieven,…) Mee
nadenken over welke
lessen er interessant
zijn voor andere
vrijwilligers.

Jongeren
en gezinnen met
kinderen

JA! In de gezinnen
is er altijd iemand
die Nederlands
spreekt, meestal zijn
dit de kinderen. De
vrijwilligerscoach en
andere vrijwilligers
spreken ook
Nederlands.

Plaats: Het
vrijwilligerswerk is bij
de families thuis in
Brussel.

Les geven aan de
leden van Clubhouse.
Voorbeeld: Engels,
Nederlands,
informatica,
computergebruik,
excel…

Psychisch kwetsbare
mensen

JA! Wij spreken
Nederlands en Frans.

Plaats: centrum
Brussel.

Ouderen die
eenzaam zijn en/of
hulp nodig hebben.
Wij hebben een heel
divers doelpubliek.

Er is een basiskennis
van het Frans,
Nederlands of
Engels nodig. Alle
andere talen zijn een
pluspunt!
Vrijwilligerswerk
bij ons kan ook een
gelegenheid zijn om
een taal te oefenen
die je aan het leren
bent.

Plaats: Bij de ouderen
thuis.
De uren zijn zeer
flexibel: ook in de
avond en in het
weekend.
We kijken samen wat
jij graag wil doen en
wat de oudere nodig
heeft.

Mensen in armoede

We hebben enkele
Nederlandstalige
collega’s. We spreken
vooral Frans en onze
cliënten vele andere
talen.

Plaats: Anderlecht.
In de buurt van het
Zuidstation.

Kinderen van 2 jaar
tot 12 jaar (en hun
ouders).

JA! Je bent ook
welkom als je geen
Nederlands spreekt.

Plaats: Molenbeek,
Anderlecht, Ukkel,
Sint-Agatha-Berchem,
Laken, Jette, Elsene.

Kinderen vanaf 4
jaar, jongeren en
volwassenen.

Ja, zeker!

Plaats: Laken en
Etterbeek

JA! We spreken ook
veel Frans, Engels,
Arabisch, Italiaans,
etc. Brusselse buren
spreken tal van talen!

Plaats: Op
verschillende plaatsen
in Brussel: Jette ,
Molenbeek, Brussel
Centrum, Elsene,
Laken, NederOver-Heembeek,
Noordwijk, Marollen,
Ganshoren.

Personen met een
beperking

JA! We spreken
Nederlands en Frans.

Plaats: Op onze
verschillende locaties
in Brussel: Sint-Gillis,
Anderlecht, Laken,
Brussel. Je kan ook in
het weekend komen
helpen.

Ouderen en
personen met een
zorgbehoefte.

JA! Wij hebben ook
Nederlandstalige
klanten. Je bent ook
welkom als je geen
Nederlands spreekt.

Plaats: Bij de mensen
thuis op verschillende
plaatsen in Brussel
en Vlaanderen.
We proberen een
plaatsje te vinden in
de gemeente van de
vrijwilliger.

Senioren en
buurtbewoners met
een nood aan zorg.

Ja, ons
dienstencentrum is
Nederlandstalig. De
meeste bezoekers
spreken of kennen
Nederlands.

Plaats: In Anderlecht.
Ons sociaal restaurant
en terras is open voor
iedereen.

Kinderen en
volwassenen met een
chronische ziekte,
ouderen, personen
met een beperking.

Ja, de meeste
mensen die hulp
nodig hebben
spreken Nederlands.

Plaats: Bij de mensen
thuis op verschillende
plaatsen in Brussel.

Families helpen met
hun administratie,
systeem zoeken om
brieven te organiseren.
Meegaan naar een
dienst zoals OCMW,
gemeente…

Activiteiten met
kinderen van een
familie organiseren.
Meehelpen om folders
te maken voor onze
organisatie.

Op dinsdag- en
donderdagnamiddag
mensen ontvangen
en helpen met kleine
administratieve taken
zoals telefoneren,
zoeken op internet, …

Creatieve workshop
geven (muziek…)
aan de leden van
Clubhouse. Mee
een podcast maken,
instaan voor sociale
media.

Kinderen meehelpen
bij het maken van hun
huiswerk.

Een nieuwe activiteit
voorstellen en
begeleiden.

Kleine fietstochten
organiseren.

Iemand helpen met
brieven of papieren,
op de computer
gegevens invullen
voor de organisatie.

Kan je Nederlands
oefenen?

Samen schilderen,
lezen, knutselen,
zingen… Samen
culturele activiteiten
doen: theater,
optreden…

Infosessie geven over
het buurtpensioen,
vorming uitwerken.

Helpen bij activiteiten
in een groep van
3 of 4 personen:
zingen, koken,
gezelschapsspel,
creatieve activiteit…

Huiswerkbegeleiding
bij de kinderen van
onze cliënten.

Andere mensen
Iedereen
enthousiast
maken voor het
burenhulpnetwerk.
Praten met mensen
om vraag en aanbod te
matchen.

Activiteiten
voorbereiden en
begeleiden, zoals
een namiddag
gezelschapsspelen,
een wandeltocht,
knutselclub…

Naam van de
organisatie

Wat doet de
organisatie?
sociaal

praktisch

nauwkeurig

15 Les Gazelles de
Bruxelles

Les Gazelles gaan
samen joggen met
volwassenen om zo
mensen te ontmoeten
en kansen te creëren.

Samen joggen, mensen
ontmoeten.

Helpen met materiaal op Verantwoordelijke
evenementen.
materiaal: beheer van de
sportkledij.

16 MPC Sint
Franciscus - Toop

Een organisatie die
kinderen, jongeren en
volwassenen met een
beperking ondersteunt
in wonen, werken,
school en vrije tijd.

Samen boodschappen
doen, koken,
wandelen, zwemmen,
spelen, snoezelen,een
koffietje gaan drinken,
een babbeltje, …

Vervoer naar de
vakantieopvang,
hobbyclubs, psycholoog,
…

17 OKRA regio
Brussel

Een vereniging voor
en door 55+'ers: sport,
cultuur, ontmoeting en
ontspanning.

Begeleiden van
sportactiviteiten,
tentoonstellingsbezoeken en culturele
uitstappen.

Maandelijks bedienen
in onze OKRA-bar

18 Oxfam BXL

Een fairtradewinkel en
een leveringsdienst.
Oxfam organiseert
ook acties om mensen
bewust te maken van
het belang van eerlijke
handel.

De klant helpen.

Cadeaupakket
Kassa bedienen.
samenstellen,
leveringen met de fiets
of met de auto, rekken
vullen...

19 Ronald
McDonald
Kinderfonds

Een logeerhuis voor
ouders, broertjes
en zusjes van zieke
kinderen.

Ophalen van de ouders
in het ziekenhuis.
Ouders rondleiding
in het Huis. Morele
ondersteuning van
de ouders: soep en
taarten maken, een
luisterend oor bieden,
een kopje thee, een
gesprek, een glimlach.

Onderhoud van het
Huis: desinfectieronde,
opruimen, versieren,
planten water geven,
de drankjes machine
aanvullen, de was
doen, de afwasmachine
leegmaken.

20 School zonder
Racisme

Een project met
jongeren om
vooroordelen en
racisme te bestrijden
via ervaringsgericht
leren.

21 VGC Sportdienst

Een dienst die
sportactiviteiten
en sportkampen
organiseert.

Onthaal van
de kinderen,
aanmoedigen van de
kinderen tijdens de les,
sport en spel.

22 Vrienden van het
Huizeke

Een laagdrempelig
buurthuis.

Ontvangst, koffie
schenken, een praatje
slaan met onze
bezoekers: zorgen voor
een warm onthaal.

23 Wiegwijs

Een organisatie die
advies en hulp geeft
aan ouders en hun
kind (tussen 0 en 2,5
jaar).

Warm onthalen van
de gezinnen, de weg
wijzen naar de dokter
en de verpleegster.
Ouders op hun gemak
stellen.

Klaarzetten
materiaal: tafels,
verzorgingskussens,
weegschaal,
meetbak,… bij
het begin van de
consultatie. Op
het einde van de
consultatie alles weer
netjes opbergen in de
kasten.

24 Zonnelied

Een organisatie die
mensen met een
beperking ondersteunt
in wonen, werken en
vrije tijd.

Samen op stap gaan
met een persoon
met een beperking
en leuke, alledaagse
dingen doen zoals
wandelen, winkelen,
iets gaan drinken.
Op bezoek gaan bij
een persoon met een
beperking.

Op wandel met
iemand in een rolstoel.
Mensen met de auto
ergens naar toe
brengen.

25 Huis van het
Nederlands

Een organisatie die
Brusselaars helpt die
Nederlands willen
leren, oefenen of
gebruiken.

Via Oefenkans NL leer
je Nederlands tijdens
vrijwilligerswerk.

Via Oefenkans NL leer
je Nederlands tijdens
vrijwilligerswerk.

creatief

Ondersteuning bij de
activiteiten van de
vakantieopvang en de
naschoolse opvang.

diepdenkend

Tolken voor onze
anderstalige gezinnen.

Wat is de doelgroep
van de organisatie?

Kan je Nederlands
oefenen?

Loopgroepen
begeleiden/trainen.
Evenementen mee
organiseren.

Mensen in armoede,
nieuwkomers,
asielzoekers…

JA! Je bent ook
welkom als je geen
Nederlands spreekt.

Plaats: In een park of
sportzaal in Brussel.
Les Gazelles wil een
sociale en culturele
mix Plaats:ij er door
sport ontmoeting en
uitwisseling ontstaat.

Individuele uitstappen
met cliënten.

Kinderen, jongeren
en volwassenen
met een licht tot
diep verstandelijke
beperking.
Onze gezinnen
komen uit diverse
taalgroepen.

Ja! zeker en vast.
Wij zijn een
Nederlandstalige
organisatie en
communiceren zo
veel mogelijk in het
Nederlands. Je bent
ook welkom als je
geen Nederlands
spreekt.

Plaats: Op
verschillende
plekken in Brussel,
hoofdzakelijk in
Molenbeek en
Anderlecht.

Alle 55-plussers.

Ja! Wij werken een
Plaats: Op
persoonlijk traject uit, verschillende plaatsen
Plaats:n de vrijwilliger in Brussel.
kan aangeven wat
hij/zij wil leren.
Een basiskennis
Nederlands is
aangewezen.

Iedereen

Ja! We spreken
alle talen binnen
de organisatie. Wij
spreken Nederlands
met mensen
die graag hun
Nederlands willen
oefenen.

Plaats: Centrum
Brussel, Anspachlaan.

Ja! Een basiskennis
Nederlands is
noodzakelijk om met
de ouders te kunnen
communiceren.

Plaats: Jette nabij het
UZ ziekenhuis.

Ja! De collega’s en
studenten spreken
Nederlands.
Anderstaligen die
hun verhaal willen
delen worden
ondersteunt door
een tolk.

Plaats: In heel
Vlaanderen en
Brussel.

ondernemend

Administratieve taken.

Animatie van
evenementen.

Campagne voeren.

Nachtvrijwilligers:
Gezinnen met zieke
permanentie (je slaapt kinderen (ouders,
in het Huis), algemene broertjes en zusjes).
taken zoals onderhoud
van het Huis, morele
ondersteuning van
de ouders. Helpen
bij evenementen:
onthaal, helpen met de
voorbereidingen van
het evenement…

Help oplossingen
vinden voor alle
IT-vragen van onze
collega's.

Deel jouw verhaal over
racisme of discriminatie
met een klasgroep.
Vertel jouw verhaal als
vluchteling aan een
klasgroep.

Assistentie van
lesgevers: kinderen
helpen met uitvoeren
van oefeningen, toezien
op de veiligheid,
klaarzetten materiaal

Begeleidt een
workshops over
discriminatie en
diversiteit bij een
klasgroep.

Jongeren

Helpen bij
sportevenementen,
lessenreeksen of
sportkampen.

Iedereen die sport wil JA! De lesgevers
doen in Brussel.
praten met de
kinderen en met de
ouders. Basiskennis
Nederlands is
noodzakelijk: Niveau
2.2 - 2.4

Plaats: In de sportzaal
Comenius te
Koekelberg, sportzaal
Emmanuel Hiel te
Schaarbeek en in
sportzaal Nieuwland
te 1000 Brussel.

Dak- en thuislozen,
mensen in armoede
en/of eenzaamheid.

Ja! Onze voertaal
is Nederlands. De
bezoekers zijn vooral
Frans- of anderstalig.

Plaats: Vossenplein in
de Marollen.

Gezinnen en ouders
met jonge kinderen
tussen 0 jaar en 2,5
jaar.

Ja! Basiskennis
Nederlands is
noodzakelijk: Niveau
2.1

Plaats: Op
verschillende plaatsen
in Brussel: Elsene,
Evere, Ganshoren,
Sint Agatha Berchem,
Oudergem, Etterbeek,
Schaarbeek, Neder
Over Heembeek,
Brussel
Minimum 1 keer per
maand vrijwilligen
(3u30).

Personen met een
beperking

JA! Basiskennis
Nederlands is
noodzakelijk: Niveau
Nederlands 1.2.

Plaats: Molenbeek

Iedereen

JA!

Plaats: Op
verschillende plaatsen
in Brussel.

De kinderen (0 tot 2,5
jaar) wegen en meten.
Foutloos kunnen
noteren van gewicht en
lengte.

Helpen bij activiteiten:
zingen, koken,
gezelschapsspel,
creatieve activiteit…

Via Oefenkans NL leer
je Nederlands tijdens
vrijwilligerswerk.

Via Oefenkans NL leer
je Nederlands tijdens
vrijwilligerswerk.

Via Oefenkans NL leer
je Nederlands tijdens
vrijwilligerswerk.

Goed om weten:

Via Oefenkans NL leer
je Nederlands tijdens
vrijwilligerswerk.
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