
                zoekt 

vrijwilliger minder mobielen centrale 
 

Je helpt je mindermobiele 

medemens letterlijk de 

weg op. Je doorbreekt zo 

het isolement en brengt 

de mensen op hun 

gewenste bestemming.  

Je houdt rekening met de beperkingen van de leden (fysiek of mentaal):  je helpt 

bij het in- en/of uitstappen, bij het begeleiden tot binnen, … 

Je rijdt met je eigen wagen of met onze minibus. 

Tijdens de ritten die je uitvoert als chauffeur van de minder mobielen centrale 

ben je steeds omnium verzekerd (lichamelijke schade en schade aan de wagen). 

Voor deze ritten ontvang je ook een kilometervergoeding. 

Heb je nog enkele uren vrij? Wil je liever enkel in het weekend rijden? Overdag 

of liever ’s avonds? Je bepaalt volledig zelf hoeveel, wanneer en naar waar je wil 

rijden.  

Geïnteresseerd? 

Stuur een mailtje naar vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be                                                          

of bel naar 056 73 51 80.  

JIJ 
bent sociaal, behulpzaam en geduldig.   

rijdt graag met de wagen en kent de wegcode.   

  

Wij bieden:  

een zinvolle vrijetijdsbesteding op jouw maat, respect en waardering, 

verzekering, vorming of opleiding, een jaarlijks vrijwilligersfeest, maaltijden 

aan kortingstarief, griepvaccin, inspraakmogelijkheden, …                 
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