
 

 
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. 

 

 

Het centrum algemeen welzijnswerk (CAW)  helpt mensen met al hun vragen en problemen die te 

maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, 

administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere 

sociale omgeving. We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en 

betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Om het groeiend aantal kantoorgebouwen en 

woonunits in eigen beheer te onderhouden is CAW Halle-Vilvoorde op zoek naar een aantal extra 

vrijwilligers om klusjes of andere onderhoudstaken op zich te nemen.  

 

Jouw profiel 

Je bent een enthousiaste persoon met 2 rechterhanden. Liefst met een algemene kennis van 

huiselijke klusjes, herstellingswerken, installaties of tuinonderhoud. 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 of ander materiaal is beschikbaar voor bepaalde taken). 

 

Taakomschrijving 

• Tuin onderhouden: gras maaien, snoeien,… 

• Lampen vervangen, zaken ophangen, nazicht en onderhoud deuren/sloten,… 

• Onderhoud en kleine herstellingswerken van bedrading, elektriciteit, verwarming,… 

• Schilderen, behangen, opknapwerkjes,…  

• Opruimen, regelmatig naar het containerpark gaan, verhuizen,… 

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: Alex Heyvaert <alex.heyvaert@cawhallevilvoorde.be> of 02/613.17.00  

Engagement en tijdsbesteding 

Bij voorkeur structureel (minimaal 1x per maand) en in je eigen regio zodat verplaatsingen beperkt 

blijven. 

Handige  
Harry of Harriette 
gezocht in Halle, 
Asse, Vilvoorde of 

Tervuren 


