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Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers om 300 oproepen per dag te beantwoorden

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal en bied een uitweg.
Tele-Onthaal biedt een uitweg
Elke dag rinkelt de telefoon 300 keer bij Tele-Onthaal. Elke avond zoeken gemiddeld 25
mensen de weg naar de Tele-Onthaal chat.
Eén ding hebben ze gemeen: ze willen praten over hun problemen, hoe groot of klein
ook.
Door te luisteren, helpen vrijwilligers hen een hele stap verder.
Dat doen ze gratis, anoniem en 24/7.
600 Tele-Onthaal vrijwilligers bieden een luisterend oor, via telefoon en chat, vanuit een
locatie in elke Vlaamse provincie.
Vorig jaar contacteerden een recordaantal van zo’n 122.000 vrouwen en mannen deze
hulplijn.
Over relatie of familiale problemen.
Over moeilijkheden met de gezondheid, over psychische problemen.
Over eenzaamheid, verdriet en rouw.
Over verslaving, misbruik of zelfdodingsgedachten.
Kortom, over grote én kleine problemen die langsheen ieders levensweg kunnen
opduiken.
Nieuwe vrijwilligers zijn broodnodig om de stijgende vraag naar een anoniem luisterend
oor te beantwoorden.
Misschien kan jij daarbij helpen ?

Wat zoeken we in onze vrijwilligers ?
Vandaag kan Tele-Onthaal rekenen op een groep van 600 gedreven en geëngageerde
vrouwen en mannen. Als jij je makkelijk kan inleven in andermans moeilijkheden en
openstaat voor andere opvattingen, dan is vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal misschien wel
iets voor jou. Heb je bovendien 4 uur tijd per week en wil je je luistermogen verfijnen met
een boeiende opleiding, dan kan je je vanaf nu aanmelden als kandidaat-vrijwilliger.

Wat heeft Tele-Onthaal te bieden ?
Na een stevige basisopleiding, geven we nieuwe vrijwilligers alle tijd om te groeien in hun
taak. Ze krijgen ook permanent ondersteuning en vorming, zowel individueel als in groep.
Vrijwilligers bij Tele-Onthaal vergroten zonder twijfel hun eigen kennis en vaardigheden en
groeien absoluut als mens.
In heel Vlaanderen en Brussel starten dit najaar basistrainingen om nieuwe vrijwilligers op
te leiden.
Start basisopleiding in 5 Vlaamse provincies en Brussel :
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Antwerpen: zaterdag 23 september 2017
Vlaams-Brabant: zaterdag 14 oktober 2017
Brussel: zaterdag 14 oktober 2017
West-Vlaanderen: zaterdag 21 oktober 2017
Oost-Vlaanderen: zaterdag 21 oktober 2017
Limburg: maandag 13 november 2017

Citaten van vrijwilligers
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Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers om 300 oproepen per dag te beantwoorden
Zin om mee te werken? Geïnteresseerd in deze boeiende opleiding ? Meer info ?
Meld je aan via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger
Bovenstaande beelden kan u hier via deze Google Photo map downloaden en kunnen ter ondersteuning van
deze persaankondiging vrij mee gepubliceerd worden.
Meer (pers)info over Tele-Onthaal ? Contacteer Ingrid Vanderhoeven via ingrid.vanderhoeven@teleonthaal.be of 02 511 86 63
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