
 

 
CAW Halle-Vilvoorde, is een door de Minister 

van Welzijn erkend Centrum Algemeen 
Welzijnswerk actief in de eerstelijnszones 

AMALO, BRAVIO, Druivenstreek, Grimbergen, 
Pajottenland en Zennevallei. 

 

Eerlijk? We hadden de winteropvang liever niet meer georganiseerd. Maar de toegang tot de woningmarkt is 

er het afgelopen jaar – en zeker voor mensen in een kwetsbare situatie - absoluut niet op verbeterd, au 

contraire. Omdat die mensen ons nauw aan het hart liggen richten we – samen met de stad Vilvoorde – opnieuw 

het oude ziekenhuis in de Vaartstraat in als tijdelijk onderkomen voor mensen die anders de nacht moeten 

doorbrengen in portieken, garages en auto’s of onder bruggen. 

Als CAW willen we in die opvang een leidende rol spelen maar we kunnen dit uiteraard niet alleen bolwerken. 

We rekenen dan ook op organisaties, besturen en vrijwilligers om hier mee hun schouders onder te zetten. 

Voel je gerust aangesproken en laat niet na om ons te contacteren bij vragen, met adviezen en initiatieven en 

zeker als je bereidwillige handen of logistieke steun kan bieden. 

 

Wie zoeken we? 

Je bent een enthousiaste persoon, bij voorkeur met ervaring in het welzijnswerk, maar is zeker geen must. Je 

hebt een hart voor mensen in een kwetsbare positie en je wil je graag voor hen inzetten. Je hebt een open en 

respectvolle houding tegenover dak- en thuislozen. Je bent minstens 21 jaar en bereid om je voor langere tijd 

te engageren. Je kan je uitdrukken in het Nederlands en kennis van het Frans of andere talen is een pluspunt. 

Je bent in het bezit van een attest van goed gedrag en zeden. 

 

Waarop rekenen we? 

Bij onze gasten op respect en gezond verstand. 

En bij jou op het engagement om, samen met verschillende vrijwilligers en professionele begeleiders, van onze 

winteropvang een gastvrije plek te maken. We verdelen de taken in: 

• Een warm onthaal van onze gasten, een gesprek voeren of een luisterend oor bieden tussen 19u tot 22uur  

• Mensen die een wakende nacht voor hun rekening willen nemen 22u tot 7.30u 

• Ondersteuning in logistieke taken zoals klaarzetten van het ontbijt, koffie zetten, afwassen, orde houden 

in de ruimtes, cliënten wakker maken,… tussen 7.30u en 9u 

• Mensen die een avondmaal willen samen klaar zetten voor +/- 12 personen 

De winteropvang is geopend van december tot maart, 7 dagen op 7, tussen 19u en 9u. 

Ons aanbod 

Als vrijwilliger werk je samen met het team van de winteropvang en word je ondersteund door fijne collega’s 

van het CAW. Je bent verzekerd doormiddel van een vrijwilligersovereenkomst en je reële onkosten worden 

vergoed. We voorzien een aparte vrijwilligersruimte waar je je spullen kan stockeren, de nacht rustig 

doorbrengen of je even terugtrekken mocht dit nodig zijn. 

Contactpersoon 

Heb je interesse? Zit je met vragen? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismaking! 

Contactpersoon: Natasja Vander Weyden <natasja.vanderweyden@cawhallevilvoorde.be> of 02/613.17.00  

Engagement en tijdsbesteding 

Bij voorkeur structurele inzetbaarheid tijdens de openingsuren van de winteropvang. 

Vrijwilligers gezocht 
voor de 

Winteropvang te 
Vilvoorde 


