
  

Overzicht vacatures vrijwilligers 2019-2020  

KINDEREN  

• Dinsdag: elke week van 13u30 tot 14u: zwemmen (kleuters)  

• Dinsdagvoormiddag: uitstap ervaringsklas (lager)  

• Woensdag: elke week van 10u30 tot 11u55: zwemmen (kleuters)  

  

KINDEREN en JONGEREN  

• Maandag tem Vrijdag: elke week van 10u-11u45 en van 13u15-15u15: ondersteuning 

hippoteam  

• Dinsdag: 16u15-17u30: G-Netbal jongeren-sporthal Sint-Gerardus  

• Woensdag: 13u30-15u30: E-hockey jongeren-sporthal Demerstrand  

• Vrijdag in de zomervakantie: ondersteuning kleuters en kinderen tijdens uitstappen  

  

VOLWASSENEN  

• Maandag: elke week om 10 u: wandelen(rolstoel duwen) met de bewoners  

• Donderdag: elke week om 13u45: rolstoelfietsen met de bewoners  

• Wekelijks, enkele uurtjes, dag zelf te bepalen : boccia spelen met een bewoner  

• Dagelijks, tussen 8-10u en 16-18u : chauffeur deelnemers dagcentrum Ac’cent  

  

VERBLIJF (Ekkelgaarden 21, 3500 Hasselt)  

• Tijdens de schoolvakanties : ondersteuning in het verblijf.  Taken zoals toezicht houden, 

actief deelnemen aan het vrijetijdsaanbod, individuele spelbegeleiding, mee op uitstap gaan 

of  kleine verzorgende taken (zoals haren kammen, make-up, schoenen aandoen..), 

meehelpen bij ontbijt en vieruurtje (geen voedingsbegeleiding)  en eventueel kleine 

huishoudelijke taken.   

• Wekelijks, enkele uurtjes, dag zelf te bepalen: was-en strijkhulp  
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TECHNISCHE DIENST  

  Wekelijks, enkele uurtjes, dag(en) zelf te bepalen: vrijwilliger technische dienst. Taken zoals 

schilderwerk, herstellen witgoed, afbouw, onderhoud en herstellen van voertuigen, 

timmerwerk, herstellen en onderhoud van fietsen en/of  kleine klussen zoals zaken 
ophangen, podium, tafels en stoelen klaarzetten voor activiteiten.  

  

 ONDERHOUD TUINEN  

  Wekelijks, enkele uurtjes, dag(en) zelf te bepalen: vrijwilliger onderhoud tuinen. Klein 

tuinonderhoud zoals onkruid wieden, snoeiwerk, bladblazen, kapotte beplanting vervangen 

en/of technische dienst meehelpen bij grotere tuinprojecten    

  

KEUKEN  

• Maandag: bestellingen van de leefgroepen klaarmaken en bezorgen.  

• Andere dagen: tussen 9 en 12u: meehelpen in de keuken, tussen 12 en 15 u: meehelpen in 

de afwaskeuken  

• Schoolvakanties: maaltijden bezorgen in het Verblijf   

  

SCHOONMAAK  

  Wekelijks, enkele uurtjes, dag(en) zelf te bepalen: vrijwilliger schoonmaak. De schoonmaak 

dienst meehelpen in de dagelijkse schoonmaak van bijvoorbeeld de klassen, op de 

zorgcampus Meerderjarigen of in het Verblijf.   

   

Contacteer ons:  

Sint-Gerardus, scholen-en dienstencentrum 

Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek 

post@sintgerardus.be 

t: 011 350 100 
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