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Project Huiswijs
Het Welzijnshuis wordt regelmatig geconfronteerd met mensen die in slechte woonomstandigheden leven of die om andere
redenen op zoek zijn naar een woonst. Binnen het project ‘Huiswijs’ werkt het Welzijnshuis met vrijwilligers die mee op zoek gaan
naar een geschikte woonst.
Kunt u vlot overweg met de computer en de telefoon? Wilt u samen met deze mensen zoeken naar beschikbare panden en bent u
sociaal voelend? Dan bent u de persoon die het Welzijnshuis zoekt om ter ondersteuning van de maatschappelijk werker mee te
zoeken naar andere huisvesting!
De ondersteuning kan, indien u dit wenst, ook ruimer zijn:
afspraken maken om panden te bezoeken
samen langs gaan bij een immokantoor
samen naar een afspraak gaan om een woning te bezoeken
…

Taken
Afhankelijk van uw mogelijkheden en interesses biedt u hulp aan mensen bij hun zoektocht naar een woonst.
Hoeveel tijd u hieraan per week wenst te besteden is bespreekbaar. Er is een computer en telefoon voorzien in het
Administratief Centrum en een maatschappelijk werker staat steeds ter beschikking om uw vragen te beantwoorden.
Uiteraard worden omwille van het coronavirus de nodige maatregelen genomen (spatscherm, ontsmettingsgel -en spray,… is
voorzien).

Aanbod
Een zinvolle tijdsbesteding waarbij u mensen helpt (afhankelijk van uw mogelijkheden).
U komt terecht in een fijne groep van enthousiaste vrijwilligers.
Regelmatig overleg en begeleiding met andere vrijwilligers.
Mogelijkheid tot extra vormingen, coaching en ondersteuning.
Een jaarlijks feest met alle vrijwilligers samen!
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Meer info?
Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer informatie? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactinformatie
Vrijwilligerswerking Welzijnshuis
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
vrijwilligers@kortenberg.be
http://www.kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16.30 u.
Alle openingsuren

 Tobania
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