
Ga jij mee Op Congé?
Koks en vakantiecoaches gezocht!

Op Congé is een project van Pirlewiet vzw, De Zuidpoort vzw en Wijkcentrum De Kring,
ondersteund door Toerisme Vlaanderen.

Binnen verenigingen waar armen het woord nemen ervaart men dat volwassenen in
armoede veel drempels kennen naar een vakantieaanbod op maat. Met het project Op
Congé willen we mensen ondersteunen in hun recht op vakantie. We organiseren weekends
en groepsvakanties op maat, waarbij de deelnemers in een voorbereidend traject
vakantievaardigheden opdoen. Deelnemers (18+) geven hun input tijdens voorbereidende
Café Congé - momenten en plannen samen met de vrijwilligers de vakanties waarvoor ze
zich ingeschreven. Per vakantie zullen twee koks en drie vakantiecoaches mee gaan. Er is
plek voor 15 deelnemers.

Taakomschrijving

Als vrijwilligers kan je een taak opnemen als kok of als vakantiecoach.

Als vakantiecoach ben je zoveel mogelijk aanwezig op de
voorbereidende momenten en ga je de gehele vakantieperiode mee. Je
ondersteunt de deelnemers in de bevraging van vakantiedrempels, het
vormgeven van de vakantie (activiteiten, planning, voeding,
leefregels…) en het uitzoeken van praktische zaken (meeneemlijst,
opzoeken van openbaar vervoer…). Gedurende de vakantie ben je
aanwezig. Je bent een vertrouwenspersoon voor de deelnemers, je
luistert, neemt deel aan activiteiten, ondersteunt waar nodig.

Als kok bereid je de menu voor de vakantie voor, doe je
inkopen, voorzie je voedende maaltijden en tussendoortjes voor 20
mensen. De menu kan deels mee vorm gegeven worden door de
deelnemers in het voorbereidende traject.

Pirlewiet vzw - vakantie ook voor ons!
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Profiel

Vakantiecoach
- Je bent sociaal voelend en luistert graag
- Je hebt aandacht voor elke individu in een groep
- Je bent zelfredzaam
- Je hebt veel zin om een groep te ondersteunen in het plannen van hun

groepsvakantie.
- Je kan je vrijmaken voor een vakantie en de bijhorende Café Congé-voorbereidingen
- Je hebt zin om praktische drempels te helpen verkleinen (activiteiten opzoeken,

gepast materiaal zoeken, vervoer helpen inplannen).
- Je bent een nieuwsgierige interviewer en wil mensen aanmoedigen om hun recht op

vakantie op te nemen

Kok
- Je kookt graag en hebt aandacht voor gezonde en duurzame voeding
- Je kan voor twintig mensen ontbijt, lunch, avondmaal en tussendoortjes klaarmaken,

samen met 1 collega kok
- Je staat open voor input van de deelnemers voor je vakantiemenu
- Je werkt zelfstandig en neemt gemakkelijk initiatief
- Je kan je vrijmaken voor een vakantie en eventueel een Café Congé-moment
- Je beschikt over een rijbewijs B

Aanbod

- Een unieke en fijne vakantie
- Vrijwilligerswerk afgestemd op jouw interesses, sterktes, behoeftes en noden
- Een warm onthaal in een familiale netwerk van organisaties
- Voldoende ondersteuning van de projectmedewerker in de voorbereiding van en de

vakanties zelf
- Een vorming o.b.v. noden van de groep vrijwilligers
- Je leert nieuwe mensen kennen en neemt deel aan ontmoetingsmomenten met

andere vrijwilligers van Pirlewiet vzw



Overzicht data
donderdag 17 februari // 17u30 - 19u30 // infomoment vrijwilligers // online of op Pirlewiet
dinsdag 22 februari // 17u30 - 19u30 // infomoment vrijwilligers // online of op Pirlewiet

18 - 20 maart // weekend Wijkcentrum De Kring // 2 x Café Congé in Eeklo (data ntb)
13 - 15 mei // weekend De Zuidpoort // 2 x Café Congé in Gent (data ntb)

4 - 9 juli (ovb) // vakantie Wijkcentrum De Kring // 4 x Café Congé in Eeklo (data ntb)
1 - 6 augustus // vakantie De Zuidpoort // 4 x Café Congé in Gent (data ntb)

Interesse?
Spreekt dit alles je aan? Voel je het kriebelen? Zit je met vragen?
Laat het weten aan projectmedewerker Ruth Deprez via ruth@pirlewiet.be, 0485 21 22 39
én wees welkom op een van onze infomomenten voor vrijwilligers.

Meer info over de betrokken organisaties vind je via www.pirlewiet.be,
www.wijkcentrumdekring.be en www.dezuidpoortgent.be.
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