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Vacatures vrijwilligers  

 

KOM ERBIJ, WORD VRIJWILLIGER! 

 

MPC Sint-Franciscus wil op een doordachte en gedragen manier zorg dragen voor 

kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. We zetten dit al jarenlang 

om in de praktijk door hen te begeleiden en te ondersteunen in verschillende fases 

van hun leven in hun hele levenstraject.   

MPC Sint-Franciscus, met werkingen in Roosdaal, Lennik, Liedekerke, Ternat, Asse 

en Anderlecht, is steeds op zoek naar vrijwilligers.   

Het zijn mensen die zich vrijwillig (onverplicht), onbezoldigd en met enige 

regelmaat inzetten door het opnemen van activiteiten, direct of indirect ten 

behoeve van onze cliënten.  

Met de inzet van vrijwilligers willen we de kwaliteit van leven van onze cliënten en 

van de vrijwilligers vergroten. We denken dat de verbinding van de cliënt met de 

maatschappij via de vrijwilliger een meerwaarde is voor beiden. Hun leefwereld 

wordt uitgebreid, inclusie wordt realiteit. 

Onze vrijwilligers hebben veel verschillende redenen om onze cliënten te 

ondersteunen. Als organisatie willen we respect tonen en zorg dragen voor al deze 

motieven die uiteindelijk de motor zijn van hun hartverwarmend engagement. 

Momenteel zijn we op zoek naar:  

 Dierenliefhebber die op woensdagnamiddag (bv tussen 14 en 15 u) met 1 kind 

naar de zorgboerderij van de campus wil gaan om dieren te verzorgen, eten 

te geven en de liefde voor de dieren te delen (leefgroep DE MAAT) 

 Actieve man of vrouw die in het weekend een bewegingsactiviteit doet met 1 

à 2 kinderen op het domein van het MPC (leefgroep DE MAAT)  

 Geduldige helper om kleuters mee te ondersteunen op woensdagnamiddag in 

de naschoolse opvang of vrijdag in de klasjes (GIW-kleutergroep)  
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 Tovenaar met naald en draad voor herstellingswerkjes allerlei die wil 

aansluiten bij het naaiclubje (2X per maand: maandag en/ of 

donderdagvoormiddag)  

 Studiebuddy (plannen, oefenen, samen opzoeken, motiveren) tussen 16u30 en 

17u30 (leefgroep SPROKKELHUT Liedekerke) 

 Tijdelijke coach/motivator voor het opstarten van een hobby (leefgroep DE 

RIJTAK Anderlecht) 

 Bijzonder toezicht op de speeltuin bij een bijzonder iemand op ma, di of do 

tussen 16u en 19u (leefgroep HOUVAST) 

 Wandelaar voor het begeleiden van een korte wandeling op 

woensdagvoormiddag (leefgroep JOACHIMSDAL) 

 Creatieve talenknobbel om op een speelse manier Frans bij te schaven aan 

een gemotiveerde puber (leefgroep BOSLAND Liedekerke) 

 Speelse kampenbouwer die af en toe de bosrijke omgeving wil intrekken om 

te genieten van de natuur en samen een boshut te sjorren (leefgroep 

LIEDEKERKE) 

 Deelnemer toezichtraad. In De Ketelberg verblijven 23 cliënten die begeleid 

worden bij verschillende levensaspecten. Ook voor ondersteuning op 

financieel vlak kunnen zij een beroep doen op onze begeleiders. Om de 

kwaliteit en transparantie van deze financiële processen te garanderen is er 

een toezichtraad actief. Deze controleert op regelmatige basis de 

verrichtingen en formuleert adviezen ter verbetering. De toezichtraad wordt 

hiertoe een aantal keren per jaar uitgenodigd door de coördinator. Om onze 

toezichtraad voor de volwassenenwerking regio Pajottenland te versterken, 

zoeken we een vrijwilliger met financiële expertise. 

 Een klusjesman op ons boerderijproject: twee rechterhanden gezocht! (DE 

HOEVE) 

 Ondersteuning in de atelierwerking: hou je ervan om met onze bewoners 

allerhande activiteiten/ taakjes te doen op de boerderij? Contacteer ons! (DE 

HOEVE) 

 Waterrat die op woensdag en/of donderdagvoormiddag wil zwemmen met 

kinderen met een meervoudige beperking (leefgroep WIJLAND) 

 Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich af en toe willen inzetten om de 

dieren op de hoeve een aangenaam weekend te bezorgen en te voederen. 
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Bezit jij over een dosis gezond boerenverstand en enkele vrije uren in het 

weekend dan ben jij de geknipte persoon hiervoor! (DE HOEVE) 

 Wij hebben ook een aanbod paardrijden naar onze bewoners toe. Omdat je 

bij het begeleiden van een paard en een bewoner soms handen te kort komt, 

zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich af en toe willen inzetten om deze 

activiteiten mee te begeleiden. Bezit jij over enige ervaring met paardrijden/ 

paarden begeleiden of over heel veel enthousiasme en enkele vrije uren in de 

week dan ben jij de geknipte persoon hiervoor! (DE HOEVE) 

 Voor onze volwassenwerking in Asse zijn we op zoek naar een chauffeur die 

op weekdagen tussen 7u en 8.30u en/of tussen 16u en 17.30u bewoners naar 

en van BW Breendonk kan brengen.  

 Voor enkele cliënten in Anderlecht zijn we op zoek naar een keukenliefhebber 

die onze cliënten nieuwe recepten wil aanleren. 

 

Heb je zelf een talent of een idee dat je wil delen?  Aarzel dan ook niet ons te 

contacteren. Wie weet vinden we samen wel de perfecte match! 

MEER INFO NODIG?              www.mpc-sintfranciscus.be 

Griet (vrijwilligers voor de werking minderjarigen) 

griet.deleeuw@mpc-sintfranciscus.be     of     0490 42 05 99 

Maren (vrijwilligers voor de werking meerderjarigen) 

maren.vanloon@mpc-sintfranciscus.be     of       0492 46 96 57 

Timon (vrijwilligers voor De Hoeve) 

timon.boumon@mpc-sintfranciscus.be    of         0491 39 48 42  


