AUXILIA HELPT JE OP WEG

CONTACTEER ONS

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Coördinator

1. Contacteer ons
via telefoon, mail of
desnoods via brief.

Willem Peters
011 54 48 92
fam.peters@skynet.be
Assistente
Josée Machiels
011 72 52 69 of 0468 13 77 68
josee.machiels@telenet.be

www.auxilia-limburg.be

2. Wij zoeken uit
hoe we je kunnen
helpen.

SECRETARIAAT

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

Tel: 03 226 25 41

Italiëlei 189 bus 8

3. Wij zoeken een
vrijwillige lesgever
of we verwijzen je
door naar een
andere organisatie.

2000 Antwerpen
info@auxilia-vlaanderen.be
www.auxilia-vlaanderen.be

Auxilia geeft bijles aan kinderen, jongeren en
volwassenen.
Wij werken met vrijwilligers en daarom zijn
onze lessen bijna gratis. We vragen
enkel €12 voor we de lessen starten.
De lessen zijn bij de leerling thuis.
Ons doel is iedereen gelijke kansen geven.

DRIE VOORWAARDEN

Of wij een vrijwilliger kunnen inschakelen, hangt
van drie factoren af:
•

Je wil iets leren en bent gemotiveerd

•

Je kan nergens anders terecht

•

Je hebt te maken met beperkte kansen

We bekijken elke aanvraag op basis van deze
factoren en proberen samen naar een oplossing
te zoeken.
ONZE LESSEN

Auxilia vrijwilligers geven de vakken waar onze
leerlingen het moeilijk mee hebben, zoals:
• Nederlands: lezen, schrijven, uitspraak
• Andere talen: Frans, Engels, Duits,…

ENKELE VOORBEELDEN

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.

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

Lise maakte haar
middelbare school nooit af
en wil haar diploma graag
halen. Een vrijwilliger bereidt
haar voor op de examens
van de Centrale
Examencommissie.

• Wiskunde
• Andere: economie, fysica, geschiedenis,
wereldoriëntatie, informatica,…
• Creatieve vakken
• Hulp bij de Centrale 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.

BIJNA GRATIS

Auxilia lesgevers werken vrijwillig.
De lessen zijn dus gratis.
We vragen wel een jaarlijkse dossierkost van
€ 12 voor de lessen beginnen.
De leerling betaalt ook de vervoers- en
parkeerkosten van de lesgever.
Ons rekeningnummer is:
IBAN: BE 21 7895 5144 3503
Een gift is natuurlijk altijd welkom,
zo kunnen we meer mensen extra kansen
geven.
Vanaf € 40 bezorgen we je een fiscaal attest.
Ons rekeningnummer is:
IBAN: BE 75 4310 0805 9151

WAT VRAGEN WIJ?

•
•
•
•
•
•
•

Een rustige, rookvrije plek voor de leerling
en de lesgever om te werken
Respect voor de lesgever en medewerking
van de leerling
Aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip
Op voorhand bellen bij afwezigheid
Betrokkenheid van de ouders bij de lessen
Opgegeven huiswerk makende vrijwilliger
niet als oppas gebruiken
Indien mogelijk samenwerking met de
school

