MONDIALE WERKEN REGIO LIER VZW

ZKT. ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS!
schoolbegeleiding voor kinderen en jongeren
(lager, middelbaar, hoger onderwijs)

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016. 150 vrijwilligers
ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 14
verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke,… MoWe heeft ook een onderwijsproject.
Waarom?
Jonge nieuwkomers hebben het niet makkelijk om hun weg te vinden en mee te draaien in een maatschappij met
eigen systemen en structuren. Deze jongeren moeten de taal leren, naar school gaan en volgen alle aangeboden
lessen in een voor hen nieuwe taal. Hierbij kunnen ze wel wat extra hulp gebruiken.
Wat kan jij doen?
• Je geeft de jongere algemene ondersteuning. Heel vaak gaat het om het helpen begrijpen van opdrachten
en teksten.
• Je geeft bijvoorbeeld extra uitleg en oefeningen in een specifiek vak (bv. wiskunde, Frans, Nederlands,
fysica,…)
• Je helpt de jongeren bij het studeren (leren leren). Het plannen, inzicht verwerven en herhalen van de
leerstof.
• Je stimuleert de jongere om ook buiten de schoolcontext met taal bezig te zijn bv. lezen, theater, film,
muziek.
• Je gaat eventueel mee naar oudercontacten als vertrouwenspersoon van de ouders
Waar en wanneer kan je dat doen?
Dit gebeurt een tweetal uren per week
op school of bij de jongere of bij de vrijwilliger thuis.
Wat is belangrijk voor ons?
•
•
•

Dat je inzet een fijne ervaring wordt.
Dat je met de jongere, de ouders, de school een goede band opbouwt.
Je staat er niet alleen voor! Bij de coördinator, Els Minnaert, kan je steeds terecht met alle vragen of
bedenkingen en zij houdt eveneens contact met jou.

Aanbod
•
•
•
•

onkosten worden vergoed
je bent verzekerd
als vrijwilliger krijg je gratis opleidingen
Je krijgt regelmatig een nieuwsbrief

Heb je interesse?
Aarzel niet om ons te contacteren!
elsminnaert1@gmail.com

Els Minnaert
Coördinator onderwijsproject
Mondiale Werken Regio Lier vzw
0474 59 92 03
elsminnaert1@gmail.com

Tot gauw!

