
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzw ÛZE PLEKKE, Welzijnsschakel 
  

is op zoek naar vrijwilligers voor diverse taken binnen de 
vereniging. 

 
vzw Ûze Plekke is een Welzijnsschakel uit Sint-Andries Brugge. Wij zoeken actief 
mensen in armoede op, brengen hen samen en maken hen zo sterker. 
In waardevolle ontmoetingsmomenten vinden mensen met en zonder ervaring in 
armoede elkaar om de 14 dagen in een geest van openheid, respect en 
luisterbereidheid. Iedereen is er welkom, niemand wordt uitgesloten en elkeen wordt 
aanvaard zoals hij/zij is. Mensen in armoede kunnen zich die manier opnieuw 
integreren in de samenleving. 
 
Gans onze werking wordt gedragen door vrijwilligers. Maar de meesten on der ons 
hebben reeds een respectabele leeftijd bereikt.. 
 
Zo hebben we nood aan nieuwe vrijwilligers voor de verschillende taken binnen onze 
vereniging. Nieuwe vrijwilligers worden gecoacht en begeleid. 
 
Diversiteit aan taken voor vrijwilligers binnen Ûze Plekke: 
- Helpen bij het organiseren van ontmoetingsmomenten in ons ontmoetingslokaal. 

Met mensen in armoede in gesprek gaan, hen leren kennen en luisteren naar 
hun noden en bekommernissen. 

- Volgend op een inlevingsperiode, instappen in een permanentiesysteem voor het 
openhouden van ons ontmoetingslokaal en afleggen van huisbezoeken bij 
mensen in armoede.  

- Hulp bij het organiseren van activiteiten en uitstappen met onze mensen met en 
zonder ervaring in armoede. Zo plannen we regelmatig namiddagactiviteiten in 
open lucht of in gezelschap, en organiseren we jaarlijks een kerstfeest en een 
daguitstap. In de zomer van 2022 is er een 3-daagse uitstap gepland. 
Belangrijke activiteiten worden in een werkgroep voorbereid. 

- De boekhouder en penningmeester helpen bij het bijhouden en opmaken van de 
jaarlijkse wettelijk vereiste boekhoudkundige overzichten. 

- Diverse activiteiten, volgens interesse: vervoer, meewerken aan het 
nieuwskrantje, knutselactiviteiten,… 

 
 
 
 
Indien geïnteresseerd, stuur een aanvraag door naar Welzijnsschakel Ûze Plekke, 
t.a.v. Angelino Meuleman, Molensteenstraat 40, 8200 Sint-Andries Brugge. E-mail: 
meuleman.angelino50@outlook.com of gsm: 0499/72.44.37. 

Waar mensen elkaar dragen, begint nieuwe hoop te dagen 
 

      

Voorzitter Ûze Plekke 
0499 72 44 37 
uzeplekke@gmail.com 
www.uzeplekke.be 
 

Ûze Plekke 
Legeweg 85/2 
8200 Sint-Andries 
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