
 

 
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. 

 

Voor het inloopcentrum van Vilvoorde “Komma Binnen” zijn we op zoek naar een vrijwilliger die 

ons wil ondersteunen bij een aantal logistieke taken en wil deelnemen aan ontmoetingsmomenten. 

Binnen het CAW is het inloopcentrum een plek waar mensen kunnen samenkomen en elkaar 

ontmoeten. Je kan er steeds terecht voor een babbel en een tas koffie maar ook om er je hulpvraag 

te stellen.  Je kan er ook praktische zaken regelen zoals de aankoop van vuilniszakken en het wassen 

van je kledij. Daarnaast organiseren we ook activiteiten en uitstappen.  

 

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 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. 

 

Taakomschrijving 

• Koffie zetten  

• Gesprek voeren met bezoekers 

• Een luisterend oor bieden   

• Ondersteuning bij dienstverleningsaanbod 

• Logistieke taken, zoals vaatwasser leegmaken en vullen  

• Deelnemen aan activiteiten en uitstappen (occasioneel) 

Ons aanbod 

Als vrijwilliger werk je samen met het team van het inloopcentrum en word je ondersteund door 

fijne collega’s. 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: Sunita Dugailliez <sunita.dugailliez@cawhallevilvoorde.be> of 02/613.17.00  

Engagement en tijdsbesteding 

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

Vrijwilliger gezocht 
voor het 

Inloopcentrum 
Vilvoorde 


