SafeWings zoekt vrijwilligers voor de functie:

Activiteitenbegeleider
8 uur per maand
Wat zoeken wij
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die vanuit zijn of haar ervaring met kinderen in
staat is om als activiteitenbegeleider groepen met kinderen te begeleiden. Het gaat daarbij om
pleegkinderen in de leeftijdsgroepen 4 tot en met 7 jaar en/of 8 tot en met 15 jaar. De activiteiten
vinden plaats op diverse locaties in Zuid-Holland in: Hoeksche Waard, Barendrecht, Hendrik-IdoAmbacht en Gouda. Je kunt dus voor één of meer van deze locaties kiezen. Je kunt goed in een team
van vrijwilligers werken en je bent bereid om, in overleg, 1 zaterdag per maand van 9.30 tot 16.00
uur actief te zijn. Ongeveer 8 tot 10 zaterdagen per jaar. Het is handig als je op deze zaterdagen een
auto tot je beschikking hebt, maar niet strikt noodzakelijk.
Je vindt het fijn om kinderen te begeleiden met tuinwerkzaamheden, knutselen, sporten, koken,
spelletjes e.d.. In deze activiteiten hoef je zelf niet geweldig goed te zijn. Wij vinden het wel
belangrijk dat je oog hebt voor kinderen, je kan omgaan met groepen en dat je in staat bent om
pedagogisch te handelen. Je hebt een verklaring omtrent gedrag (V.O.G) of bent bereid die op onze
kosten aan te vragen.
Wat bieden wij
Je kunt bij SafeWings leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen, het is verantwoordelijk werk waarbinnen
je veel ruimte krijgt voor eigen inbreng. SafeWings biedt bij alle vrijwilligersactiviteiten een goede
begeleiding. Er zijn vaste contactpersonen waar je op kunt terugvallen. Je krijgt een goede
inwerkperiode en feedback. Als je wilt, dan geven wij een referentie af die je kunt gebruiken bij het
solliciteren. Vooraf afgesproken kosten worden vergoed.
Wie zijn wij
SafeWings is een vrijwilligersorganisatie opgericht door pleegouders voor pleegouders. Het
opvoeden van pleegkinderen is een mooie taak. Maar het vraagt ook veel van pleegouders.
SafeWings ondersteunt pleegouders op twee manieren:
• wij zorgen er voor dat de pleegkinderen één keer per maand op zaterdag een leuke activiteit
hebben. Dan hebben de pleegouders een dagje vrij af;
• pleegouders kunnen bij SafeWings elkaar op inspirerende gesprekavonden ontmoeten en diverse
trainingen volgen, zodat ze hun taken als pleegouder nog beter kunnen vervullen.
We zijn actief in Zuid-Holland, werken met ca. 30 vrijwilligers en bereiken per jaar gemiddeld 250
pleegouders. Wil je meer weten, kijk even op onze website: www.safewings.nl.
Wil je kennismaken?
Heb je interesse om vrijwilliger bij SafeWings te worden, dan maken wij graag met je kennis. Na een
gesprek kun je een proefperiode meedraaien waarna we gezamenlijk beslissen of dit vrijwilligerswerk
goed past. Je kunt contact opnemen via contact@safewings.nl of het contactformulier invullen op
www.safewings.nl. Bellen kan ook (0614243447).

