Animator

vrije tijd
armoede
animatie
ondersteuning

De Keeting

Mijn Project

Je wordt als animator deel van de organisatie en organiseert mee
vrijetijdsacitiviteiten voor mensen in armoede. Enerzijds zal je
meedraaien in de algemene werking van de ontmoetingsruimte.
Dit is belangrijk voor kennismaking met mensen in armoede en om
zicht te krijgen op hun interesses.
Anderzijds ga je mee vrijetijdsactiviteiten organiseren: sportieve
activiteiten, zwemmen, beweging, creatieve activiteiten… Je werkt
nauw samen met mensen in armoede een programma uit en voert
dit uit.
Je doet op die manier ervaring op in het organiseren van activiteiten,
leer de leefwereld van mensen in armoede kennen en ontwikkelt
een inlevingsvermogen in de wereld van de ander.

mijn gastorganisatie

De Keeting vzw is een basisschakel en vereniging waar armen
het woord nemen. In de ontmoetingsruimte kunnen mensen in
armoede terecht voor een kop koffie, een ba bbel, activiteiten…
Het biedt aan veel mensen in armoede een plek voor rust en
ontspanning. Medewerkers van De Keeting ontvangen mensen in
armoede, individueel of in groep, met een luisterend oor en bekijken
waarmee ze hen kunnen ondersteunen. De Keeting maakt mensen
in armoede sterk door hen te wijzen op hun rechten en plichten en
door hen te vormen in hun vaardigheden. Samen met mensen in
armoede ondernemen de medewerkers actie om knelpunten aan te
kaarten op lokaal en bovenlokaal beleidsniveau.

Begeleiding

De jongere wordt begeleid in het kader van de eigen
vrijwilligerswerking van De Keeting.
In groep:
- Tweewekelijks vindt een praktisch vrijwilligersoverleg plaats voor
afspraken en afstemming.
- Halfjaarlijks wordt een vorming voor de vrijwilligers georganiseerd
door de vrijwilligersverantwoordelijke.
- Tijdens de week van de vrijwilliger (maart) wordt een
groepsactiviteit georganiseerd.
Individueel:
- Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een onthaalmap met afsprakennota
op maat van de vrijwilliger.
- Via regelmatige ‘Onder onsjes’ en evaluatiegesprekken wordt de
jongere opgevolgd en op maat ondersteund.

Locatie

Kroonstraat 64-66, 2800 Mechelen

Uurrooster
6 maanden, 28u/week

Aantal Jongeren
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