
KOM UIT JE TENT… EN NAAR DE ONZE !
2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk.

    Feestweek 3 tot 11 december 2010
    in een verwarmde tent op het Spanjeplein aan Centraal Station 

✓ VRIJDAG 3 DECEMBER 2010 OFFICIËLE OPENING VAN DE TENT. 

✓ ZATERDAG 4 DECEMBER 2010

✓ WOENSDAG 8 DECEMBER 2010: BRUSSELDAG
Top of the bill Back to the 80ies
Hoger Lager spel met Donaat Deriemaeker!
Speel zelf mee tussen 15.30 en 16.30u en win een mooie prijs of 
kom supporteren voor de Brusselse Jeugdhuizen (19.00-20.00u). 
Daarna heffen we samen het glas!

Voor het volledige programma: www.hetpuntbrussel.be
of vraag meer info via hetpuntbrussel@gmail.com of 02 218 55 16

Doorlopend standenmarkt met Brusselse en Belgische vrijwilligersorganisaties ! INKOM EN WORKSHOPS ZIJN GRATIS !

CONFERENTIEZAAL

Z 10.00-11.00u: Workshop “Omgaan met beperkingen” Gehandicapten & Solidariteit. Je 
ervaart op praktische wijze hoe je mensen met een beperking best begeleidt. Je krijgt aan-
wijzingen en tips maar er wordt ook aandacht besteed aan de struikelblokken waarmee je 
geconfronteerd kan worden. Je ondervindt zelf hoe het is om met een beperking te leven.

Z 11.00-12.00u:  Voorstelling project “Expats in Brussel”-Els Tijskens (consulente) en Sonja 
Abeels (UNICEF België) – voertaal: Engels. Brussel telt een 75.000 expats (buitenlandse werk-
nemers en hun gezin die voor hun organisatie in ons land werken en verblijven). Met de 
steun van de Koning Boudewijnstichting verkent Het Punt vzw de relatie tussen Brusselse 
verenigingen en hun vrijwillige actieve expats. Hoe vinden verenigingen en expats elkaar en 
hoe verloopt de samenwerking? Is er behoefte aan een duurzame samenwerking? Na de 
voorstelling van het project volgt een praktijkvoorbeeld van UNICEF België.

Z 12.00-13.00u: Voorstelling vrijwilligersvacaturebank www.vrijwilligerswerk.be en nieuwe 
Engelstalige website Het Punt vzw – voertaal: Engels.

Z 13.00-14.00u: Vorming over armoede en uitsluiting. -Wijkpartenariaat vzw-De Schakel. Je 
krijgt uitleg over de zes criteria waar Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen moeten 
aan voldoen om te mogen blijven bestaan. Daarna kan je het getuigenis beluisteren van 
twee mensen die in armoede geleefd hebben.

Z 14.00-15.00u: “Goed verzorgd, beter gevoel” Demonstratie gelaatsverzorging -Stich-
ting tegen Kanker. Vrijwilligers van de Stichting tegen Kanker tonen hoe zij in ziekenhuizen 
schoonheidszorgen toedienen. De verzorgingen en tips zijn aangepast aan de specifieke 
huidproblemen die kanker en de behandelingen met zich meebrengen. Geen luxe maar 
noodzakelijk voor het herwinnen van een positief zelfbeeld. 

Z 15.00-15.15u: Good Practice: Belang van beeldvorming bij werving vrijwilligers binnen het 
kader ‘Vrijwilligersbeleid en diversiteit’ -Kind en Preventie. De manier waarop een organi-
satie diversiteit in beeld brengt heeft een grote invloed op de beeldvorming over diversiteit 
in deze organisatie. Diversiteit in de beeldvorming is een krachtige hefboom bij het zoeken 
en werven van vrijwilligers.

Z 17.00-18.00u: Workshop met zanggroep Biebabbelied: anderstaligen, vrijwilligers en be-
zoekers zingen samen in het Nederlands -Bru-taal vzw – het Brussels netwerk voor Nederland-
se taalstimulering. Begeleider: Valentijn Vanbaelen. Vzw Bru-taal organiseert conversatieta-
fels Nederlands en andere taalstimulerende activiteiten in het Brusselse. Nederlandstalige 
liedjes zingen is een goede, leuke en spontane manier om Nederlands te oefenen. Je moet 
niet kunnen zingen of een mooie stem hebben. Graag zingen, is voldoende. Kom naar de 
workshop en maak kennis met de werking van Bru-taal vzw!

Z 18.00-19.00u: NIEUW voor verenigingen: “Gimm-e: de eerste sociale netwerksite voor de 
non-profit.” -Jo De Maeyer, Kicktease- Hoe communiceren vrijwilligers straks met elkaar? Via 
www.gimm-e.com! Gimm-e is het eerste online sociaal netwerk voor verenigingen, scholen 
en clubs. Voor vrijwilligers dus. Ben je een echte freewillie? Kom dan zeker naar de voorstel-
ling van gimm-e! 



UITGEBREID PROGRAMMA

Als start van het Europees Jaar van het Vrijwilligerwerk 2011 plaatst de EU-commissie van 
3 tot 11 december 2010 een tent in het centrum van de stad. De Vlaamse, Franstalige en 
Duitstalige gemeenschap zorgen een week lang voor animatie, activiteiten en stands over 
vrijwilligerswerk. 

Onderstaande dagen worden door Het Punt vzw – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel  
ingevuld. Mis vooral ons Hoger lager spel niet!

Z Doorlopend standenmarkt met Brusselse en Belgische vrijwilligersorganisaties Z

Z VRIJDAG 3 DECEMBER 2010  Officiële opening van de tent
13.30-16.00u: NIEUW voor verenigingen: “Gimm-e: de eerste sociale netwerksite voor de 
non-profit.” Hoe communiceren vrijwilligers straks met elkaar? Via www.gimm-e.com! Gimm-
e is het eerste online sociaal netwerk voor verenigingen, scholen en clubs. Voor vrijwilligers 
dus. Ben je een echte freewillie? Kom dan zeker naar de voorstelling van gimm-e! -Jo De 
Maeyer, Kicktease – conferentiezaal-

Z ZATERDAG 4 DECEMBER 
10.30-13.00u: Workshop: “Vrijwilligers werven. Een Stappenplan” 
Ervaar je het aantrekken van vrijwilligers als een heet hangijzer? Heb je wel genoeg aan-
trekkingskracht en welke communicatiekanalen kan je bewandelen? Aan de hand van de 
brochure “Laat je strikken. Stappenplan om vrijwilligers te werven” leer je in 9 stappen hoe 
je een wervingsplan kan opstellen. -Nathalie Winters - conferentiezaal

Z WOENSDAG 8 DECEMBER

Back to the 80ies: Hoger Lager spel met Donaat Deriemaecker!

15.30-16.30u: speel zelf mee en win een prijs!
19.00-20.00u: de Brusselse Jeugdhuizen nemen het tegen elkaar op. Kom supporteren en 
brul mee: “Hoger! Lager!”  Aansluitend receptie aangeboden door Het Punt vzw in samen-
werking met Oxfam Wereldwinkel Brussel.

Z WOENSDAG 8 DECEMBER: BRUSSELDAG! Z
Z STANDENMARKT
10.00-16.00u: Den Teirling, Wijkpartenariaat vzw-De Schakel, Kind en Preventie, Solidariteit 
voor het Gezin, Buddyproject Vlaanderen, Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw, Seni-
orencentrum vzw, Stichting tegen Kanker, Kerk en Toerisme Brussel, Internationaal Comité, 
Brussel-Onthaal Sociaal Vertaalbureau, Oxfam-Solidariteit (mét kledingverkoop!), Gehandi-
capten & Solidariteit, 11.11.11., Het Punt vzw
16.00-21.00u: Bru-taal, S-Hulp vzw, Kind en Preventie, Tibetan Development Fund vzw, Rode 
Kruis, Jint vzw, Vrienden van het Huizeke vzw, Stichting tegen Kanker, Panal vzw-Forum Pal-
liatieve zorg, Brussel-Onthaal Sociaal Vertaalbureau, Gehandicapten & Solidariteit, Brusselse 
Jeugdhuizen/Bruksellive vzw, Brussels Volkstejoêter vzw, 11.11.11., Het Punt vzw,…

Z MEET THE VOLUNTEER
In deze hoek ontmoet je vrijwilligers die vertellen over hun ervaringen. Om het ijs te breken 
kan je eerst een spelletje spelen - of val je liever meteen met de deur in huis? 
10.00-14.00u: Wijkpartenariaat vzw-De Schakel, Buddyproject Vlaanderen, Centrum ter Pre-
ventie van Zelfdoding vzw, Seniorencentrum vzw, Stichting tegen Kanker, Kerk en Toerisme 
Brussel
14.00-18.00u: Gehandicapten & Solidariteit, Joetz, Rode Kruis, Vrienden van het Huizeke 
vzw, Stichting tegen Kanker

Z MEET THE EXPERT
10.00-11.00u: Speeddate met Het Punt vzw – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel: leer Het Punt 
vzw kennen en ontdek wat ze je te bieden hebben
11.00-12.00u en 14.00-15.00u: stel je vragen aan de expert van het Centrum ter Preventie 
van Zelfdoding vzw
12.00-13.00u: je kan in Brussel een gratis verzekering aanvragen voor je vrijwilligers. Vragen? 
Stel ze nu aan onze expert ter zake.
13.00-14.00u: Els Tijskens (trainer vrijwilligersbeleid) legt je de wet betreffende het vrijwilligers-
werk haarfijn uit
17.00-18.00u: heb je nog wat tips nodig voor je vrijwilligersbeleid, dan is Nathalie Winters 
(trainer vrijwilligersbeleid) de vrouw die je zoekt!
16.00-18.00u: buitenlandse plannen? De experts van Jint vzw staan klaar om je wegwijs te 
maken in het Europees subsidieprogramma ‘Youth in Action’.

Z HONGER OF DORST GEKREGEN?
De verkoopstand van Oxfam Wereldwinkel Brussel biedt soelaas! Ga eens langs en plof 
daarna neer in één van de gezellige zeteltjes in de entertainmentcorner.

Z ENTERTAINMENTCORNER
10.00-21.00u: doorlopend chocoladetentoonstelling met proevertjes -enkel 17.00-20.00u- 
organisatie: Viva SVV
17.00-20.00u: Workshop spierversterkende oefeningen op de fitbal -sessies van 10’ – organi-
satie: Viva SVV


