Vrijwilliger opvang van baby’s en peuters: klusjes
Samen werken aan kinderopvang in Leuven
Binnen ons samenwerkingsverband ‘Centrum voor Kinderopvang’ zijn alle Leuvense
opvanginitiatieven voor baby’s en peuters vertegenwoordigd, zowel de groepsopvang (de
kinderdagverblijven) als de gezinsopvang (de onthaalouders), zowel de opvang volgens
inkomenstarief als de opvang met vrije prijs. We werken samen aan kwaliteitsvolle opvang voor
elk kind, los van zijn of haar achtergrond of context.

Wie zoeken we?
We zoeken een handige vrijwilliger die de kinderopvanglocatie logistiek wil ondersteunen. Jouw
takenpakket is zeer divers, en bestaat onder andere uit:


Klusjes in huis (bvb. kleine defecten repareren)



Klusjes in de tuin (bvb. bladeren verzamelen, onkruid verwijderen, appels plukken,
kippen verzorgen,..)



Nakijken en herstellen van kindermeubilair



Helpen bij kindveilig inrichten van de ruimtes

Ben jij een handige Harry? Ben jij betrouwbaar en respecteer je de gemaakte afspraken? Ben
jij ouder dan achttien jaar en ben je beschikbaar tijdens weekdagen? Spreek jij een basisniveau
Nederlands? Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!
Wij bieden je een zinvolle tijdsbesteding in een aangename sfeer, een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, vorming en intervisie en leuke activiteiten met
andere vrijwilligers uit Leuvense kinderdagverblijven. Wanneer en hoe vaak je komt kan je
afspreken met de opvangverantwoordelijke. Als vrijwilliger zet je je onbezoldigd in, al worden
reiskosten door sommige opvanglocaties terugbetaald.
Meer informatie en contact
Hebben we je interesse gewekt? Mail of bel ons. Indien je na het kennismakingsgesprek graag
wil meedraaien als vrijwilliger, vragen we je het uittreksel strafregister type 2 (aan te vragen
bij de gemeente) te bezorgen. Van zodra we dat ontvangen hebben, ontvang je een aantal
contactgegevens van kinderdagverblijven die matchen met jouw vraag. Je krijgt de kans om een
aantal keer proef te draaien, vooraleer je je engageert.
Meer informatie en contact: E info@kinderopvangleuven.be | T 016 27 26 43 | W
www.kinderopvangleuven.be

