GEZOCHT:
creatief therapeut,
psycholoog,
orthopedagoog
VRIJWILLIGER
Homaar is een therapeutisch huis in Wetteren met een gespecialiseerd dagaanbod voor maximum
2 weken. We richten ons tot jongeren tussen 15 en 23 jaar die vastlopen of het psychisch
moeilijk(er) hebben, met een nood aan een tijdelijk intensiever aanbod.
Elke weekdag is er een vast aanbod van atelierwerking naast groeps- en individuele therapie, van
maandag tot vrijdag, van 9u tot 16u, waarbij de jongeren voor één of twee weken worden begeleid.
Er zijn maximum zes jongeren per groep.
Elke dag kunnen de jongeren deelnemen aan een aantal therapieën en ateliers. Zo gaan we aan
de slag met muziek, beweging, drama en beeldend materiaal. Dat gebeurt in de veiligheid van een
kleine groep. Daarnaast is er de ruimte om individueel te werken met de begeleiders in het huis of
apart een gesprek aan te gaan. We maken ook tijd om te genieten van samen koken, werken in de
tuin, sport en spel, ...
Creatieve media zijn de pijlers van waaruit onze werking met de jongeren vertrekt. We werken
hiervoor met beeldende, muziek- & dramatherapeuten. De hartelijke en huiselijke sfeer, waar niets
verplicht is, staat voorop.
We zoeken momenteel nieuwe vrijwilligers om onze werking te versterken. We richten ons
in eerste instantie op creatief therapeuten, psychologen, orthopedagogen (in opleiding).
Wat verwachten wij?
Je doet een aanbod aan de jongeren in kleine groep (1u à 1u30) of individueel vanuit je expertise
(creatieve therapie/psychologie/…).
Je mag hierbij ook vertrekken vanuit je eigen 'goesting' en kwaliteiten (poëzie, koken, ontspanning,
meditatie, yoga, sport, wandelen, tuinieren,...).
Je wordt hierbij begeleid door ervaren therapeuten, maar neemt ook zelf graag initiatief. Je hebt
een gezonde dosis zelfreflectie en evalueert mee het aanbod. Je kijkt kritisch vanuit je
deskundigheid en kent een warme, hartelijke basishouding.
Jouw engagement kan je zelf bepalen. Het is fijn als je een hele dag mee kan aansluiten (van 9u
tot 16u), maar een halve dag kan zeker ook. Dit kan wekelijks of minder (minimum 1 x maand).
Het programma loopt telkens van 9u-12u en van 13u-16u (niet op woensdagnamiddag). Elke dag
wordt er ook vegetarisch gekookt en samen gegeten.
Wat krijg jij terug?
Een leerrijke ervaring met een boeiende doelgroep, een vernieuwend concept en een uitnodigend
team waar je jouw persoonlijke competenties verder kan ontwikkelen. Het kan een interessante
referentie op jouw CV worden! Je krijgt kaders aangereikt zoals dat van de Institutionele
Psychotherapie, met intervisies op regelmatige basis. We bieden je hierbij een
vrijwilligersvergoeding of km-vergoeding aan.
Interesse of meer info nodig?
Meer info op: www.homaar.be
Graag een mailtje met jouw motivatie of verdere vragen naar marieke@homaar.be
Adres: Oordegemsesteenweg 2, 9230 Wetteren (aan de achterkant van het station Wetteren).

