
zoekt vrijwilligers  

 
Ziej vrie en gewillig? 

Iets voor jou? 

Is je interesse geprikkeld? Contacteer ons 

dan vrijblijvend voor een kennis-

makingsgesprek waarin we samen een   

vrijwilligerstaak zoeken die aansluit bij jouw  

interesses en de noden die op dat  

moment leven in de VOT. 

 

 

 

Bel of mail naar: 

 

057 22 62 82 

 

of 

 

vrijwilligers@votjeugdhulp.be 

 

 

VOT is een OCMW-vereniging van de OCMW’s van 

Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. 

VOT is actief binnen de sectoren Bijzondere 

Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning. 

 

VOT 

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Poperingseweg 30 

8900 IEPER 

Tel. 057 22 62 82 

Fax 057 22 62 92 

E-mail: VOT@votjeugdhulp.be 

Website: www.votjeugdhulp.be 

IBAN BE51 0910 0064 3562 

BIC GKCCBEBB 

 

www.facebook.com/votjeugdhulp 



Waarom vrijwilligers? 

Werken met vrijwilligers is niet nieuw in de 

VOT. Ze zetten zich o.m. in als  

kookouder op kampen, onthaalouder en 

ondersteuning bij activiteiten en grotere eve-

nementen. 

Zij vormen een meerwaarde voor onze jon-

geren en hun context, voor onze  

medewerkers en onze organisatie.  

Door de vele positieve ervaringen  

willen we nog meer op vrijwilligers  

inzetten! 

 

Voor welke taken? 

Uitgebreide info vind je terug op 

www.votjeugdhulp.be/vrijwilligers.  

Ook eigen voorstellen zijn welkom.  

Ons aanbod 

 

Wat hebben we jou te bieden? 

 

 De kans om samen met een 

professioneel en gedreven team 

medewerkers bij te dragen tot de 

opvoeding van onze jongeren 

 Oprechte waardering voor je inzet en 

bijdrage 

 De kans om bij te leren en om eigen 

expertise te delen 

 Een aangename werksfeer  

 Een verzekering burgerlijke aan-

sprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Ondersteuning en begeleiding op de 

werkvloer 

 Effectieve kosten in opdracht van de 

VOT worden vergoed 

 

 

 

Vrijwilligerswerk doe je niet omdat je 

moet, maar omdat je mag.  

Je doet het niet in de eerste plaats met je 

handen en je voeten, maar met je hart.  

Het is iets geven van jezelf, niet iets van 

wat je hebt, maar wel van wie je bent. 


