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Tijdens het interview zitten de medewerkers niet stil: er liggen gauw 3 
bollen deeg klaar om te rijzen. In de keuken staat Shanta de groenten 
te stoven voor de soep, die door de aanwezigen als middagmaal zal 
worden genuttigd.  

Uit het gesprek onthoud ik vooral de samenhorigheid, de 
vriendschap en de gedrevenheid van de vrijwilligers .  

Onze vrijwilligers aan het woord 

Hoe lang ben je vrijwilliger bij MeeGaan? 
Anja:  ik ben er vanaf het begin bij, dus 4 

jaar. 
Nicole:  Ik ken Meghann al van sinds ze 

klein was, ik heb met haar 
gymnastiek gedaan, haar 
gemasseerd,… als ze iets groter 
werd, is de relatie gestopt, maar 
met MeeGaan is dat opnieuw 
opgestart 

Magda:  ik ben er één jaar na Anja en Nicole bijgekomen 
Wat was je motivatie om bij MeeGaan als vrijwilliger te beginnen? 
Anja:  Ik hoorde via mijn kinesist over MeeGaan. Ik had veel vrijetijd, 

wou graag iets doen en de mensen spraken me aan.  
Nicole:  Ik heb via Anja en Sigrid over MeeGaan gehoord en wou er 

onmiddellijk bij zijn. 
Magda:  Mensen met een beperking moeten een plaats krijgen in de 

maatschappij, daar wou ik aan meewerken. 
Wat haal jij persoonlijk uit je werk bij MeeGaan? 
Anja:  We kunnen hen iets bijbrengen, dat geeft voldoening. We 

krijgen er veel liefde van terug. Zelfs van Lander, die niemand 
een knuffel geeft, bij mij wel. Dat doet plezier.  

Nicole:  Voldoening dat de medewerkers evolueren. Het koken gaat al 
goed. Het loopt natuurlijk niet altijd ideaal. 

Magda:  Voldoening omdat, zelfs al is niet elke dag zoals we willen, we 
toch helpen. 

Wat is er bij MeeGaan dat je persoonlijk het meest aanstaat? Wat 
zijn de zaken die voor jou belangrijk zijn? 
Anja:  Het belangrijkste bij MeeGaan zijn de mensen. Vooral de 

andere vrijwilligers, die ondertussen echte vrienden zijn 
geworden.  

Nicole:  De samenwerking met mijn collega’s vrijwilligers is heel goed. 
Iedereen doet zijn best. 

Magda:  . Ik heb zelf voor MeeGaan gekozen, ik sta dus volledig achter 
de vereniging en de doelstellingen.  De samenwerking met de 
groep is heel goed, we verstaan elkaar goed, we kunnen 

onszelf blijven. Dat er medewerkers bijkomen is ook een goede 
zaak, het toont aan dat het project nodig is, dat er steun voor 
is. Het is een amalgaam van verschillende personen. De 
samenwerking met Mia en Kirsten is optimaal. Ik hoop dat het 
project verder evolueert en dat het een groot succes wordt. 

Zijn er sterke momenten, anekdotes, die jullie zijn bijgebleven? 
Anja:  Een daguitstap naar Pairi daiza met iedereen, dat was een 

superdag, dit is ong. 3 jaar geleden. Is mij bijgebleven. 
Nicole:  De spaghettiavond, we hebben prima samengewerkt, het was 

super.  
Magda:  Mijn man wou met zijn wielervereniging een goed doel steunen. 

Ik had over MeeGaan gehoord, en hem voorgesteld om hen te 
steunen. Daardoor heb ik kennisgemaakt met de vereniging, 
het sprak mij allemaal aan, en heb dus besloten om zelf mijn 
steentje bij te dragen. 

Wat zou MeeGaan zijn zonder vrijwilligers? We kunnen het niet genoeg benadrukken: onze vrijwilligers zijn van vitaal belang. Deze mensen, die 
wekelijks tijd, aandacht en energie besteden aan de goede werking van de vzw. Met zoveel inzet, geduld, liefde, samenhorigheid begeleiden 
en coachen ze onze medewerkers in hun taken. Ze staan ze bij met raad, een luisterend oor en zoeken voortdurend naar manieren om onze 
medewerkers verder te laten ontwikkelen. 

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag werd tot een tijdje geleden een 
compleet middagmaal bereid.  

Nu worden de medewerkers klaargestoomd voor het echte werk: brood, 
pistolets, sandwiches, quiches, ... bakken. 

We bevinden ons in de grote zaal van het Dominicanessenklooster in 
Herne. Vandaag zijn de vrijwilligers  Anja, Magda en Nicole. 

Opdracht van vandaag: zelfstandig een brood maken, van het kiezen van de ingrediënten tot het brood uit de oven halen. Shanta maakt soep voor 
de middag. 

De dag begint met het benoemen en kiezen van de taken. Dit gebeurt in groep, rond een bord waar de taken met pictogrammen zijn afgebeeld. 
Ieder zet zijn naam naast een bepaalde taak, tot alle taken zijn ingevuld. Daarna begint het plaatsen en klaarmaken van de tafels voor de koffie. Na 
klokslag een kwartier wordt de tafel opgeruimd en begint iedereen aan zijn werk/taak. 
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Tijdens deze kookactiviteiten leerden de medewerkers een taak juist en kwaliteitsvol 
uitvoeren, het zich eigen maken van algemene (werk)vaardigheden zoals zich 
organiseren,  werken volgens plan, het werk controleren ….  De vrijwilligers leerden  

ook de medewerkers over de regels op het gebied van hygiëne en veiligheid . 

We werken trajectmatig en individueel omdat wij elke medewerker de kans willen  
geven om te werken, te groeien en eventueel  door te stromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt. 
Brood maken is een complex gegeven. Daarom leren wij hen dit aan in kleine stappen. 
Per opdracht of handeling wordt een taakanalyse gemaakt en worden de  
verschillende stappen die gezet dienen te worden, gevisualiseerd. 

Het 
belangrijkste 
bij MeeGaan 

zijn de 
mensen.  

Van l.n.r: Adinda, Lander, Sigrid, Nicole, Magda, Shanta, Mia, Anja 

Sarah, Martine, Kirsten, Jacqueline, Meghann, Johan, Michael, Moeke 
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VACATURE 

Vrijwilliger worden bij vzw  MeeGaan 

Functie : BEGELEIDER (m/v/x) 
Ontdek de voldoening om echt iets te kunnen betekenen voor 
onze medewerkers:  

• Je luistert naar hen, naar hun verzuchtingen en hun beleving, 

• Je geef ze raad, veiligheid en structuur, 

• Je helpt hen om op eigen tempo zelfstandig te werken en hun 
eigen potentieel te ontwikkelen, 

• Je geef ze de marge om zelf verantwoordelijkheid op te 
nemen, 

• Je steunt daarvoor op professionele omkadering en een fijne 
groep vrijwilligers, 

• Je geeft feedback en krijgt de nodige vorming. 

 

wil je hier meer over weten? Download de volledige 
taakbeschrijving op www.meegaan.be/vrijwilligers of bel naar 
Mia 0496 78 08 38 voor een intakegesprek.  

Bij MeeGaan ben je welkom! 
P.S.: heb je andere talenten en denk je ons hiermee te kunnen 
helpen? Kijk op onze website voor andere vacatures. 

MeeGaan is op een sleutelmoment aanbeland. Binnenkort wordt een grote 

mijlpaal bereikt: de medewerkers beginnen in het nieuwe bakkersatelier te 

oefenen, in september staat de opening gepland. 

Hiervoor zoeken we nog een aantal vrijwilligers voor de begeleiding 

en  ondersteuning van onze medewerkers: 

in aanbouw: 

Houtoven in aanbouw 

Afwerking van de muren 

Om de bouw van de bakkerij te financieren heeft MeeGaan, naast 
giften en subsidies, grotendeels beroep gedaan op persoonlijke 
leningen.  Dit betekent dat uw financiële steun nog altijd broodnodig 
blijft. Wenst u ons te steunen, contacteer ons of ga een kijkje nemen 
op onze website. Dank u! 

Zoals u op de foto’s kunt zien, vorderen de werken in de bakkerij zeer goed. Eind april is de houtoven 

afgewerkt, maar hij zal pas na een droogtijd van drie maanden kunnen worden gebruikt. De eindafwerking 

van het atelier volgt in mei.  

Daarop volgt een opstartperiode, waarbij de medewerkers hun opleiding afwerken in het bakkersatelier. In 

september wordt de productie opgestart en vindt de OPENING van de bakkerij plaats. 

De kracht van anders zijn 

.meegaan.be/vrijwilligers

