
 
 
Vrijwilligers zijn voor ons de pralien bij de kaffee! 
 
Vrijwilligers zorgen voor extra helpende handen in en bij het organiseren 

van de ondersteuning van personen met een (vermoeden van) beperking. 

Je kan je ook inzetten voor allerlei praktische taken zoals tuinonderhoud, 

administratieve taken, klusjes,…            

Of heb je misschien eerder zin om je in te zetten tijdens evenementen?  

Vrijwilligerswerk bij OBRA|BAKEN vzw biedt je sociaal contact, een 

inspirerende (werk)omgeving, vorming, ervaring en ontmoeting.  

 

 

 

 

Curieus naar onze vrijwilligersdienst? Neem gerust contact op! 

 isa.moerenhout@obrabaken.be     0472 38 11 84 

Curieus naar ons? Neem eens een kijkje op www.obrabaken.be  
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Geslaagd vrijwilligerswerk begint bij jouw mogelijkheden en interesses. 
De vrijwilligerscoach zoekt samen met jou welk vrijwilligerswerk het best 
bij jou past (individueel en/of in groep). Hierbij wordt rekening gehouden 
met wat je leuk vindt, welke momenten je beschikbaar bent en welke taken 
zinvol zijn binnen onze organisatie.   
Je kan steeds terecht bij de vrijwilligerscoach en/of een collega op de 
werkvloer. 

 

“ Vrijwilligerswerk was het ideale geneesmiddel om te herstellen van mijn 

burn-out. De gasten geven mij zoveel energie en voldoening… ” 

 

 

Curieus naar onze vrijwilligersdienst? Neem gerust contact op! 

 isa.moerenhout@obrabaken.be     0472 38 11 84 

 

 

 

 

 

Dagondersteuning         Mobiele / ambulante 
ondersteuning 

Forensische 
ondersteuning 

Ondersteuning in 
werk 

Langerbrugsestraat 258 
9940 Evergem 

Groot-Begijnhof 10 
9040 Sint-Amandsberg 

Groot-Begijnhof 10 
9040 Sint-Amandsberg 

Langerbrugsestraat 258 
9940 Evergem 
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