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Intranet
Login op het intranet [1]

Vrijwilligerswerking
IT TAKES A WHOLE VILLAGE TO RAISE A CHILD!
Kortom: we hebben u, de samenleving, een grote kring nodig om onze kinderen en jongeren in
te schrijven in een groter verhaal.Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers voor zeer
uiteenlopende opdrachten. Voor meer informatie kan u ons vrijblijvend contacteren.
Welkom in de Bethanië-ploeg van vrijwilligers!

Vrijwilligerswerk bij Bethanië: Weekendhulp Dierenpark
Taak
We zoeken iemand die op regelmatige basis in het weekend de dieren in ons dierenpark kan komen verzorgen.
Voederen, kleine zorgen toedienen, hokken proper houden, sommige dieren op de wei zetten en/of terug op stal
zetten.
Eventueel ook enkele aanwezige kinderen/jongeren bij die algemene zorgtaken begeleiden.
Voorwaarden
Een alerte, diervriendelijke houding. Met een goed oog op dierenwelzijn. Een open contact houden met
kinderen/jongeren en medewerkers.
Bewijs van goed gedrag, model 2
Vrijwilligerswerk bij Bethanië: Schoolvervoer van kinderen/jongeren
Taak
Tal van kinderen/jongeren raken niet zelfstandig op school of met het daartoe bestemde schoolvervoer. Owv
slechte omstandigheden of een speciaal op maat gemaakt schoolregime.
We zoeken enkele mensen die mee het vervoer van en naar school kunnen verzorgen. Dagelijks, op diverse
tijdstippen.
Voorwaarden
Goed van vertrouwen zijn. Een open contact houden met kinderen/jongeren en medewerkers.
Bewijs van goed gedrag, model 2
Vrijwilligerswerk bij Bethanië: Assistentie bij vrije tijd
Taak
We proberen kinderen/jongeren goed te (her)integreren in een sociaal netwerk. Wanneer deelnemen niet echt
zelfstandig kan verlopen, is (tijdelijk) extra hulp nodig. We denken dan aan vervoer van en naar een activiteit. Hulp
bij het leggen van sociale contacten. Hulp bij het oplossen van praktische problemen… soms ook gewoon
supporteren.
Voorwaarden
Goed van vertrouwen zijn. Een open contact houden met kinderen/jongeren en medewerkers.
Bewijs van goed gedrag, model 2
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Stageplaats in Bethanië!
Er zijn geen stageplaatsen meer beschikbaar voor het schooljaar 2018-2019. Vanaf augustus 2019 zijn er
weer plaatsen beschikbaar.

Je kan als leerling, student of cursist een aanvraag indienen om een stage te doorlopen in
Bethanië.
Gelieve ons alle nodige gegevens te bezorgen via stage@bethanie.be [2]:
• de gegevens van kandidaat-stagiair (naam, voornaam, adres, leeftijd);
• de gegevens van de onderwijsinstelling of het opleidingsinstituut;
• de studierichting en het studiejaar;
• de duur en de eventueel gewenste periode van de stage;
• eventueel een voorkeur voor een bepaalde dienst en/of bepaald takenpakket
• een foto
Wij bekijken uw aanvraag en brengen u zo spoedig op de hoogte.

Vacatures
Bethanië
Bethanië is een ondernemende organisatie die kwaliteitsvolle zorg biedt aan kinderen met gedrags- en/of
emotionele problemen en hun context. Onze opdracht is helder: het ondersteunen naar maximale participatie aan
de soms complexe samenleving … Vastberaden zoeken we steeds naar het juiste traject voor elk kind met
aandacht voor de verschillende levensdomeinen. Deze opdracht vraagt van iedere medewerker zorgzaamheid,
een bezielend engagement en kennis van zaken. In het brede veld van de jeugdhulpverlening en welzijn willen we
toonaangevend zijn en blijven wat betreft de orthopedagogische en therapeutische kwaliteit die we ontwikkelen.

Heb jij het engagement en het talent dat we zoeken?
We versterken onze werking op korte termijn met volgende professionals:
Opvoeder (m/v) - Wervingsreserve [3]
In Bethanië kom je terecht in een innovatieve, resultaatgerichte en groene werkomgeving in volle ontwikkeling en
met een groot hart voor kinderen. We zetten in op loopbaanontwikkeling met aandacht voor levenslang leren en
een gezonde balans tussen werk en thuis.

Partners in Parenting (P&P)
Partners in Parenting (P&P) staat voor orthopedagogische Pleegzorg. Bethanië heeft als missie om kinderen met
gedragsproblemen te integreren in hun gezin. Echter (jonge) kinderen die door omstandigheden niet in hun gezin
kunnen opgroeien worden in partnerschap opgevoed door P&P-ouders, ouders en voortdurend geflankeerd door
de expertise van de P&P-medewerkers. Afhankelijk van de situatie en ontwikkelingskansen van het kind, kan de
vraag zijn tot opvang 5 dagen op 7, tot 2 dagen op 30 enz.

WIJ ZOEKEN: gezinnen die een stevige warme en stimulerende context bieden waarbinnen kinderen kunnen
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ontwikkelen (een specifieke opleiding is niet vereist).
WIJ BIEDEN: voorbereiding, opleiding en begeleiding van het traject, en traject op maat van uw gezin, verrekening
van onkosten en een vergoeding voor inzet.
MEER INFORMATIE: via www.bethanie.be; [4] 089.329.555; info@partnersinparenting.be [5]
Bijlage:

2019_opvoeder_wervingsreserve.pdf [3]

Organigram
Under construction

Webmail Bethanië

Login op je webmail van Bethanië [6]

Hulp op Afstand
Hulp op afstand [7]
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