HOE WERKEN WE?

WIE ZIJN ONZE
CONTACTPERSONEN IN LIMBURG?

Regio-coördinator:

1. Meld je via
telefoon, mail of
website.

Willem Peters
011 54 48 92
fam.peters@skynet.be
Regio-assistent:
Josée Machiels
011 72 52 69 of 0468 13 77 68
josee.machiels@telenet.be
Website:
www.auxilia-limburg.be

2. Wij zoeken uit
hoe we je kunnen
helpen.

3. Wij kijken uit
naar een vrijwilliger
of we verwijzen je
door naar een
andere organisatie.

HOE CONTACTEER JE HET
CENTRALE SECRETARIAAT?

Maandag tot donderdag bereikbaar van
9u tot 17u.
Vrijdag van 9u tot 12u.

Tel: 03 226 25 41

Italiëlei 189 bus 8
2000 Antwerpen
info@auxilia-vlaanderen.be
www.auxilia-vlaanderen.be

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie.
Onze vrijwilligers helpen kinderen, jongeren
en volwassenen bij het studeren.
Onderwijs is immers het middel bij uitstek om
vooruit te geraken.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER?

•

ENKELE VOORBEELDEN?

Je wil iets leren en bent gemotiveerd.

•

Je kan nergens anders terecht.

•

Je hebt te maken met beperkte kansen.

De elfjarige Jasmine heeft
moeite met wiskunde en kan
niet volgen op school. Een
vrijwilliger helpt haar één
namiddag per week om de
achterstand weg te werken.

WAT BIEDEN WIJ?

.
Auxilia-vrijwilligers helpen met de taken waar
onze leerlingen het moeilijk mee hebben.
De hulp is individueel en bij de leerling thuis.
We zorgen voor een goede combinatie
vrijwilliger-leerling.

WAT KOST DIT?

De lessen zijn gratis.
Er is een jaarlijkse dossierkost van
€ 12.
De vrijwilliger krijgt een vergoeding voor de
vervoerskosten.

Toen haar man stierf, kon
Julia niet meer zonder
rijbewijs. Ze leerde op 65jarige leeftijd rijden met een
vrijwilliger van Auxilia en
herwon haar vrijheid.

WAT VERWACHTEN WIJ?

Lise studeerde nooit af en
wil haar diploma graag
halen. Een vrijwilliger helpt
haar bij de voorbereiding
van een aantal vakken voor
de Examencommissie.

De vijftienjarige Amid woont
al een paar jaar in België en
heeft moeite met Frans.
Samen met een vrijwilliger
oefent hij een uurtje per
week.

•
•
•
•
•
•

Een rustige, rookvrije werkplek.
Respect voor de lesgever.
Medewerking van de leerling.
Een berichtje vooraf bij afwezigheid.
Betrokkenheid van de ouders.
Zo mogelijk samenwerking met de school.

