DEELNEMENDE ORGANISATIES
Naam organisatie
Auxilia Gent vzw

BIZON vzw

Bond Moyson
Buddywerking Vlaanderen
CAW Oost-Vlaanderen

Vrijwilligerstaak
* Huiswerkbegeleiding
* Aanleren vaardigheden

* Begeleiding van activiteiten
* Klaarmaken van maaltijden
* Logistiek
* Vervoersvrijwilligers
* Begeleiders/klussers
* Voordrachten geven

Buddy zijn voor een psychisch kwetsbare persoon

Begeleiding en administratie

Child Focus vrijwilligersgroep Gent
De Koer
De Kringwinkel Open Plaats
Fietskeuken Gent
FV Solidariteit
Gents MilieuFront vzw
Geraarke
Het Minderhedenforum
Het Vlaamse Kruis
Hop-in vzw

* Verspreiden opsporingsberichten
* Vertegenwoordiging op standen/evenementen
* Animatoren scholen
* Begeleiden activiteiten
* Kuisen/koken/klussen/tuinieren
* Administratie en logistiek

* Specifieke taken in de winkel
* Adminstratie en logistiek
* Vrijwilligers met basiskennis fietsherstel
* Helpen koken

Begeleiding van kinderen bij hun huiswerk
* Activiteitenwerkgroep
* Beleidswerkgroep
* Redactieraad
* Kleding sorteren
* Goederen lossen
* Voedselpakketten maken
Mentor voor werkzoekenden

Eerstehulp aanbieden tijdens events
Chauffeurs voor ziekenververvoer met eigen wagen

HSP Vlaanderen vzw
Huis van de Mens
In-Gent vzw
JOETZ Oost-Vlaanderen vzw
Kaangayan Multicultural Gent
Konekt vzw
KVG Oost-Vlaanderen

Levensloop Gent
LUS vzw
Marathon van Gent
Meridiaan vzw

* Telefonisch onthaal
* Administratieve ondersteuning
* Organiseren en begeleiden activiteiten
Begeleiding van activiteiten

begeleiden van activiteiten
* Animator kamp en speelplein
* Lesgevers voor gezondheidsvormingen

Begeleiden dans- en/of kookanimatie
* Begeleiden van zomercursussen en vormingscursussen
* Logistiek
* Vrijetijdswerkingen
* Buddies
* Hulp bij opstarten nieuwe initiatieven
* Bediening kassa/bar
* Parkeerwachters
* Toezicht en Opbouw/afbraak
* Kennismakingsgesprekken voeren
* Groepen begeleiden
* Opstellen topsporthal
* Bevoorrading
* Uitdelen goodiebags
* Huiswerkbegeleiding
* Organiseren socio-culturele activiteiten

Miramiro vzw
Mobar vzw
Overkop Gent
Oxfam Wereldwinkel
Pirlewiet vzw
Rode Kruis Gent
School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw
Similes vzw
Soepcafé Dampoort
Solidariteit van het Gezin
Speel-o-theek Pipo

* Begeleiden artiesten
* Begeleiden en onthaal publiek
* Chauffeurs met eigen wagen of wagen van de organisatie
* Dispatching opdrachten
* Organiseren en begeleiden jongerenactiviteiten
* Outreachend op zoek gaan naar de doelgroep
* Meedenken over de invulling en inrichting van het huis
* Winkelwerking
* Infoavonden
* Scholenwerking
* Keukenmonitoren
* Animatoren
* Sociale hulpverlening
* Coördinator projecten en acties
* Materiaalbeheerder
Lesgeven aan huis
begeleiden van activiteiten
* Ophalen groenten en brood
* Helpen in de keuken
* Klaar zetten zaal en opkuis
* niet-dringend medisch vervoer
* dag- of nachtoppas
* boodschappen doen
* Ondersteunen van kinderen bij de taal
* Maken van schoolse taken

Straatwoordenaar vzw
Uilenspel vzw
UNICEF Gent
Vonk vzw
WOOW Wetenschapsfestival
WZC Ramen en Poel
Zorgend Vrijwilligerswerk
CM Midden-Vlaanderen
Zorghuis Gent

* Coaching
* Fondsenwerving
* Organisatie en coördinatie projecten
* Wekelijkse begeleiding aan huis
* Promoteam
* Administratie en logistiek
* Logistieke en praktische hulp bij fondsenwervende activiteiten
* Informatieverstrekking op stands
* Interactieve spelletjes rond kinderrechten op events.
* Op stap gaan met personen met een beperking
* Begeleiden groepsactiviteiten
* Administratie en logistiek
* Opbouw/techniek/bewaking
* Onthaal
* Promotie/performing
* Hulp in de cafetaria
* Hulp bij uitstappen en animatie
* Gesprekspartner
* Oppas aan huis bij zorgbehoevende ouderen
* Chauffeurs Minder mobielen vervoer

* Bewoners gezelschap houden
* Licht huishoudelijk werk
* Onthaal

