
                                                                               
 

Heb jij een 

 
voor maatschappelijke kwetsbare mensen? 

 
Dan ben JIJ misschien de vrijwilliger die we zoeken voor de Kar 

 
 
De Kar vzw is een vrijwilligersgroep die in Brecht allerhande ontmoetingsactiviteiten 
organiseert met en voor maatschappelijk kwetsbare mensen. De Kar is één van de 
165 welzijnsschakels in Vlaanderen. Meer info op www.welzijnsschakels.be  
De Kar biedt ook materiële ondersteuning via een  kledingboetiek, een 
groentebedeling en de verkoop van welness –en onderhoudsproducten. 
De Kar informeert mensen over hun grondrechten en werkt ook beleidsbeïnvloedend  
vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. 
 

 
GEZOCHT : vrijwilliger in ‘tWinkeltje, verkoop van welness- en 
onderhoudsproducten 
 
 
PROFIEL  : 
 
 . je hebt interesse voor de armoedeproblematiek en belangstelling voor  
   kwetsbare mensen. Je vindt armoede een onrecht. 
 . je bent sociaal : je kan op een aangename manier contacten leggen 
 . je hebt respect voor ieders eigenheid, afkomst en achtergrond 
 . je kan en wil ‘samen’werken in overleg met andere vrijwilligers 
   
 
Jouw mogelijke TAAK :  
 
 .  (thuis) online aankoop van producten 
 .  ophalen van de producten in Ekeren 
 .  onthaal van de mensen in de winkel (drank aanbieden, promotie maken voor 
    andere ‘de Kar’- activiteiten, mensen om beurt in de winkelruimte    
    toelaten,…) 
 .  de verkoop van de producten van elke klant ingeven in een   

http://www.welzijnsschakels.be/


             computerprogramma tijdens de openingsuren 
 .  boekhoudkundige en administratieve opvolging  
 .  beheer van de productenvoorraad 
 
  
  
TIJDSINVESTERING :  

Op dit moment is het ‘tWinkeltje open de tweede zaterdagvoormiddag van elke 
maand tussen 10u-12u 
Je kan je engageren voor een deeltaak. 
Je staat er nooit alleen voor. Er zullen altijd meerdere vrijwilligers zijn. 

 
 

WIJ BIEDEN : 

 . ondersteuning van een vaste medevrijwilliger 
 . een maandelijkse bijeenkomst van al de ‘de Kar’vrijwilligers 
 . vormingskansen 
 . onkostenvergoeding voor reële kosten 
 . een vrijwilligersverzekering- en samenwerkingsovereenkomst 
  
 

 
INTERESSE ?  

Neem voor een kennismakingsgesprek – ook voor meer informatie over onze 
werking - vrijblijvend contact op met :  

Linde Engels    engelslinde@hotmail.com  03/636.36.85  0473 791895 
Raf Janssen     raf.janssen@skynet.be   03/313.88.15  0496 372386 
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