(Activteiten)begeleider voor kinderen met en zonder beperking
tijdens hun vakantie
Vacat urenummer: 14527
Organisat ie: St icht ing Wigwam
Wigwam organiseert tijdens schoolvakanties speciaal voor gezinnen met kinderen of jongeren met
een beperking Wigwamvakanties op verschillende plekken in Nederland en Frankrijk. T ijdens deze
vakanties wordt er 5 dagen per week een avontuurlijk activiteitenprogramma georganiseerd voor álle
kinderen, dus ook de broertjes en zusjes. Wigwam organiseert ook S urvival- en Jongerenweken.
T ijdens deze weken leren jongeren met een beperking hun grenzen te verleggen. Om dit mogelijk te
maken zoeken we begeleider voor kinderen met en zonder beperking tijdens leuke, sportieve en
creatieve activiteiten. Je bent van 9.00-17.00 uur samen bezig om er een tof f e vakantiedag van te
maken. Je doet dit samen met andere vrijwilligers en wordt ondersteunt door prof essionele
projectleiders.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
Gehele dag
3/ 5 dagen

Uitgebreide taakomschrijving
Kinderen met en zonder beperking een fijne vakant ieweek bezorgen door samen leuke, sport ieve en
creat ieve dingen t e doen.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Affinit eit met kinderen met en zonder beperking
Ent housiast
Gezellig

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
- een schat aan onverget elijke ervaringen opdoet
- samen met anderen een fant ast ische avont uur beleeft
- bijdraagt aan een t opvakant ie voor kinderen met een beperking
- kunt kiezen om t e helpen bij het act ivit eit enprogramma, de begeleiding en zorg van kinderen of bij
- verpleegkundige of huishoudelijke t ake
- ook zonder ervaring met de doelgroep welkom bent

-je alleen of samen met je vrienden aan kunt melden
- nieuwe mensen ont moet en nieuwe vrienden maakt
- opgedane kennis in de prakt ijk kunt t oet sen
- kennis maakt mét , of je verder kunt verdiepen in, de wereld van kinderen met een beperking
- binnen één of enkele weken st udiepunt en kunt behalen
- st age-uren kunt bundelen
-maalt ijden en een overnacht ingsplek geregeld worden

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Vakantiebegeleiding

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

6-10

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

nee

Dagdeel

Gehele dag

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

ja

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Wigwam organiseert tijdens schoolvakanties speciaal voor gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking
Wigwamvakanties op verschillende plekken in Nederland en Frankrijk. Tijdens deze vakanties wordt er 5 dagen per week
een avontuurlijk activiteitenprogramma georganiseerd voor álle kinderen, dus ook de broertjes en zusjes. Wigwam
organiseert ook Survival- en Jongerenweken. Tijdens deze weken leren jongeren met een beperking hun grenzen te
verleggen.

Wijk
Schaarsbergen

Vacaturenummer
14527

Contactgegevens
St icht ing Wigwam
Onderst est raat 27
6301KA Valkenburg
www.st icht ingwigwam.nl
Els Alzer
0630354244
els@st icht ingwigwam.nl

