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Voorbeeld vrijwilligers Gent- Quiz 

Wat? Algemene quiz met aantal vragen of HI. 

Waar? grote zaal met bar 

Voor wie? Voor iedereen 

Met wie? Sponsors voor prijzen ? Buurtcentrum voor zaal. 

Materiaal?  Projector, meerdere laptops, scherms, ppt met vragen, excell om score in bij te houden, 
bar, geluidsinstallatie.  

Meer info?  Van Nieuwenhove Rudy via Rudy.vannieuwenhove@telenet.be  
Rudy.van.nieuwenhove@dewatergroep.be ou au 0474/29 00 93 

 

Voorbeeld Damien (persattaché) : carwash 

Quoi? Cour d’école accessible par voiture 

Voor wie? Buren, vrienden, familie,… 

Met wie? /  

Materiaal? tuinslang, emmer, sponsen, muziek.   

Meer info?  Sarah Vanderstraeten via sarah.vanderstraeten@hotmail.com ou au 0497/68.18.19 

 

 

Voorbeeld vrijwilligers Hasselt :  Rock for Handicap International  

Wat? Rokjes verkoop 

Waar? Bestellingen via internet 

Met wie? Organisaties die gratis creatief materiaal ter beschikking stellen. 

Materiaal? stof, een patroon, naaimachine 

Meer info : Erica Mechelmans via ericamechelmans@msn.com  
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Voorbeeld vrijwilligers Moescroen : potje goalbal 

Wat? Match goalball (sport voor blinden en slechtzienden) 

Waar? In een sporthal 

Voor wie? iedereen met of zonder visuele beperking 

Met wie? en scheidsrechter die de spelregels kent 

Materiaal? Tape om het veld af te bakenen;  goalbal; Blinddoeken. 

Meer info?  Mouad Salhi via salhimouad@hotmail.be of  0489.62.18.16 

  

Voorbeeld Sarah -> Etentje op de tast 

Wat ? een diner in het donker 

Waar ? een zaal waar eten geserveerd kan worden. 

Voor wie ? Iedreeen (met of zonder handicap) – 6 à 8 per tafel 

Met wie ? Een begeleider per tafel 

Materiaal? Stoelen, tafels, keuken,  maatijd, blinddoek.  

Meer info?  Sarah Vanderstraeten via sarah.vanderstraeten@hotmail.com of  0497/68.18.19 

 

Voorbeeld vrijwilligers Brussel: Culturele namiddag 

Wat? Culturele namiddag–  verkoop van schilderij dat live gemaakt word 

Waar? Zaal met een podium  

Voor wie ? Voor iedereen (personen met en zonder handicap) 

Met wie ? Artiesten, muzikanten, schilderkunstenaars,… 

Materiaal? Drank, wisselgeld voor in de kassa, schildersdoek, penselen, verf,  instrumenten.  

Meer info ?: Claudine Cotton via claudinecotton@hotmail.com of via 0485/08.09.19 
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