Gezocht: werkplekken/gastgezinnen voor jongeren
Heb jij naast je liefde voor natuur ook voeling met jongeren? Denk je dat jouw plek iets kan bieden voor
jongeren in moeilijkheden? Heb jij voldoende werk/activiteiten waar jongeren hun steentje kunnen
bijdragen en ruimte om iemand bij jouw thuis (buitenland of België) in te laten trekken voor een aantal
weken of maanden? Of ken jij iemand die dit wel ziet zitten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Alba vzw biedt jongeren individuele werkprojecten aan, ver van huis en op eigen kracht. De projecten
duren doorgaans tussen 6 weken tot 3 maanden. De jongere wordt gevraagd om bij het gastgezin te
werken en te wonen en zich aan te passen aan het ritme van het gezinsleven.
Ben je nieuwsgierig naar onze werking, dan kan je contact opnemen met Sophie (0032 490 649517,
sophie.boddez@alba.be) of Jolien (0032 498 878043, jolien.vuylsteke@alba.be)
Meer info kan op onze website : http://alba.be/ondersteunende-begeleiding/onthemingen-oikoten/

Wanted: workplaces/host families for young people
In addition to your love for nature, do you also feel in touch with young people? Do you think your place
can offer something for young people in difficulty? Do you have enough work/activities where young
people can contribute and space to let someone move into your home (abroad or Belgium) for a few
weeks or months? Or do you know someone who fits this description?
Then we are looking for you!
Alba vzw offers young people individual work projects, far from home and on their own strength. The
projects usually last between 6 weeks and 3 months. The young person in question is asked to work and
live with the host family and to adapt to the rhythm of family life.
If you are curious to know more about our organisation, you can contact Sophie (0032 490 649517,
sophie.boddez@alba.be) or Jolien (0032 498 878043, jolien.vuylsteke@alba.be)
More information on our website: http://alba.be/ondersteunende-begeleiding/onthemingen-oikoten/
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