Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang
voor kinderen en (jong)volwassenen met een beperking.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
Voor de dagopvang tijdens schoolvakanties en logeerweekenden is Wielewaal altijd op zoek naar vrijwilligers.
Om als vrijwilliger deel te kunnen nemen aan een activiteit van Wielewaal heb je geen specifieke vooropleiding
nodig. Vind jij het leuk om kinderen met een beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen? Mail ons dan!
De organisatie:
Wielewaal organiseert logeerweekenden en dagopvang gedurende de schoolvakanties door het hele jaar heen.
De vakantiedagopvang (VDO) en de logeerweekenden zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/autisme. De leeftijd van de deelnemers aan de VDO is
vanaf 4 jaar tot 20 jaar. De leeftijd van de deelnemers aan de logeerweekenden ligt iets hoger namelijk vanaf 6
jaar tot 25 jaar.
De vakantiedagopvang is van zondagavond t/m vrijdagavond. De logeerweekenden van vrijdagavond tot
zondagavond. Het begeleidingsteam bestaat uit een recreatieleider, eventueel een assistent, soms een
verpleegkundige, aangevuld met vrijwilligers. Als begeleider blijf je op de locatie overnachten.
Wat doe je als vrijwilliger?
Als vrijwilliger zorg je dat de deelnemers plezier hebben en genieten. Je helpt bij de dagelijkse verzorging, zoals
douchen, eten en naar de wc gaan. Daarnaast help je bij het voorbereiden en begeleiden van de activiteiten.
Ook huishoudelijke taken zoals koken, afwassen en schoonmaken kunnen erbij horen.
Wat is vakantiedagopvang
Wielewaal organiseert vakantiedagopvang op scholen voor kinderen met een beperking. Elke dag wordt
ingevuld met allerlei leuke activiteiten in en rond de school. Knutselen, sport en spel, muziek. Activiteiten
worden afgestemd op leeftijden, wensen en mogelijkheden van de kinderen. Per week staan de activiteiten in
het teken van een thema.
Doordat je bij vakantiedagopvang allerlei kinderen en handicaps tegenkomt is dit een leuke manier om eens
kennis te maken met verschillende doelgroepen. Kinderen schrijven zich per dag in, vrijwilligers zijn de hele
week of een deel van de week aanwezig (zo t/m vr) en blijven ook overnachten.
Wat is een Logeerweekend
Logeerweekenden zijn bedoeld voor kinderen en jong volwassenen om eens lekker een weekendje weg te zijn.
Ook tijdens de logeerweekenden worden leuke activiteiten georganiseerd. Voor de ouders is het vooral fijn
om een weekendje ontlast te worden voor de zorg van hun kind.
De doelgroep varieert per locatie en de activiteiten zijn vergelijkbaar met de vakantiedagopvang, alleen nu
blijven de deelnemers ook slapen. Logeerweekenden vinden vrijwel het hele jaar door plaats in verschillende
regio´s. In de ZOMERvakantie zijn er geen logeerweekenden.
Wat vraagt Wielewaal?
Ervaring is niet nodig, de sfeer is ongedwongen waardoor je snel van elkaar leert. Wel ben je sociaal vaardig en
enthousiast. Je bent gedurende een week of weekend aanwezig op de activiteit, inclusief overnachtingen.
Daarnaast volg je een verplichte instructieavond en lees je het instructiemateriaal. Wielewaal vraagt voor alle
vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aan.
Wat biedt Wielewaal?
Een leuke invulling voor je weekend of vakantie, waarin je veel persoonlijke ervaring kunt opdoen. Je wordt
begeleid door een ervaren recreatieleider, je staat er dus nooit alleen voor. Er is eet- en slaapgelegenheid op
de locatie en verzekering is geregeld via Wielewaal.
Iets voor jou? Heb je interesse in vrijwilligerswerk tijdens de weekenden of schoolvakanties? Kijk dan op
www.wielewaal.nl/vrijwilligers voor de mogelijkheden of neem contact op via info@wielewaal.nl of 088 122 44
00.

