
Vzw Opstap zoekt vrijwilligers 

Omschrijving: 

Vzw Opstap is opgericht door sympathisanten en ouders die zelf kinderen hebben 

met een beperking. Onze ervaring leerde ons dat vakantie nemen voor gezinnen met 

kinderen met een beperking vaak een onbereikbare luxe is. Of je vindt geen 

betrouwbare opvang voor langere periodes, of je bent er niet altijd even happig op 

om de zorgen over je kind zomaar aan anderen over te laten. Met dit initiatief 

probeert vzw Opstap nu al meer dan 25 jaar tegemoet te komen aan de noden van 

gezinnen, die graag eens op een ontspannen manier op vakantie willen, in een 

geëngageerde omgeving en met gelijkgestemde zielen, die het dagelijkse leven met 

kinderen die speciale aandacht nodig hebben uit eerste hand kennen en dus goed 

aanvoelen wat uw bekommernissen zoal zijn. En ... omdat we het allemaal fantastisch 

leuk vinden, uiteraard! 

Bericht aan de vrijwilliger: 

VZW Opstap organiseert jaarlijks een vakantie voor gezinnen met een (volwassen) 

kind met een beperking. Terwijl de ouders op stap gaan, begeleid jij als vrijwilliger 

tussen 09u en 18u het (volwassen) kind en werk je mee aan groepsgerichte 

activiteiten. Na afloop is er gezelligheid met de andere begeleiders!  

Profiel:  

• Je bent bereid mee te werken aan deze unieke ervaring.  

• De zorg voor een kind met een beperking gaat jou ter harte.  

• Je bent vrij van 8 juli tot 22 juli 2022 (of één van beide weken).  

Wij bieden:  

• Een boeiende vakantie.  

• Kosteloze deelname aan deze vakantie.  

• Een sfeer van vriendschap, vertrouwen en respect.  

• Ondersteuning en feedback vanuit de vereniging en haar vaste kern.  

Wat maakt ons uniek: 

Wij zijn een vrijwilligers organisatie voor kinderen met een beperking waar ook het 

ganse gezin mee op verlof kan gaan. Dit met ondersteuning van de kinderen door 

vrijwilligers. 

 

Informatie: info@vzwopstap.be of per telefoon 03/889.38.93 


