
Digi-vrijwilliger regio Brabant & Brussel (m/v) 
S-Plus vzw 
 
Vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie, en zonder hen zou S-Plus niet bestaan! Vele 
handen maken licht werk, ook bij onze Swipecafés. Ben je 50+ en wil je je graag zinvol inzetten 
door mensen in groep, individueel of online te ondersteunen? Wil je hen helpen met het gebruik 
van verschillende apps of programma’s die niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven 
(b.v. apps als die van het ziekenfonds, de bank, Facebook, NMBS, Whatsapp …)? Dan ben jij 
misschien de vrijwilliger die wij zoeken! 

 

Wat verwachten wij van onze digitale vrijwilligers? 
 

• Je geeft senioren digitale ondersteuning en advies binnen jouw provincie. 

• Je kan goed overweg met digitale toepassingen en je kan tips en tricks en het gebruik 
ervan vlot overbrengen op maat van onze doelgroep. 

• Je kan je vlot verplaatsen binnen de regio. 

 
Wanneer? 
 
Elke 1ste dinsdag van de maand in de zaal Molenborre, Molenborre 15, 1500 Halle 
Start op 7 februari 2023 om 13.30 tot 16.30 uur 
 
Elke 2de maandag van de maand in zaal Libert, Mechelsestraat 70, 3000 Leuven 
Start op 13 februari 2023 om 13.30 tot 16.30 uur 
 
Op maandag 6 februari, 6 maart en 3 april 2023 vanaf 19 uur in de zaal De Wal, Walstraat 58, 
Werchter 
 
Op maandag 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) De 
Klapper, Klapgat 2, 3150 Haacht vanaf 13.30 uur 
 
Elke 2de dinsdag van de maand in LDC De Blankaart, Egenhovenstraat 22, Bertem 
Start op 14 februari 2023 om 13.30 uur 

 
Wat bieden wij jou? 
 

• je komt in contact met nieuwe mensen, 

• je wordt goed omkaderd, 

• een verzekering, 

• en een forfaitaire en kilometervergoeding voor de verplaatsingen. 
 

 

Meer info of interesse? 

 

We zoeken samen hoe jij het liefste mensen wil helpen. 
 
Vlaams Brabant:  
M johan.saenen@s-plusvzw.be  
T 0473 76 87 62 
 

Neem ook een kijkje op: www.s-plusvzw.be 
 


