
 

 
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. 

 

 

De sociale winkel Idem Dito biedt een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor noodhulp: een 

winkelpunt met kwaliteitsvolle producten aan een lage prijs, waarbij mensen zélf hun 

basisproducten kiezen en betalen. Om het stijgend aantal klanten te kunnen helpen, is CAW Halle-

Vilvoorde op zoek naar een aantal extra vrijwilligers om logistieke taken op te nemen.  

Jouw profiel 

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 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 en een geldig rijbewijs B (bestelwagen van Idem Dito is 

beschikbaar). 

 

Taakomschrijving 

• Goederen ophalen bij de voedselbank in Anderlecht 

• Voedseloverschotten ophalen bij een supermarkt 

• Groenten ophalen in de groenteveiling in St-Katelijne-Waver 

• Deze voedseloverschotten etikeren en invriezen in onze winkel 

• Karton en papier naar het containerpark brengen 

Ons aanbod 

Je maakt deel uit van een fijn en warm vrijwilligersteam, dat ondersteund wordt door een 

professionele kracht van het CAW. Je wordt gewaardeerd voor de hulp met aandacht voor jouw 

kwaliteiten en talenten. Je bent verzekerd door middel van een vrijwilligersovereenkomst en je reële 

onkosten worden vergoed.  

Contactpersoon 

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

Contactpersoon: Linda Maquoi <linda.maquoi@cawhallevilvoorde.be> of 02/613.17.00  

Engagement en tijdsbesteding 

Bij voorkeur structureel (minimaal 1x per maand), inzetbaar op dinsdag. 

Vrijwillige chauffeur 
gezocht voor de 

sociale kruidenier in 
Vilvoorde 


