FINCA zoekt een TEAM
Begin januari start Finca
op 't Wollenhof
Finca staat voor SAMEN-werken en ontmoeting
Als team staan we in voor het ontvangen van kleine groepen, onderhouden
van de tuin en verzorgen van de dieren op Finca.
We zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die 1 keer in de week op
dinsdag willen meewerken. Een team medewerkers bestaat uit personen met
een ondersteuningsvraag, vrijwilligers en professionelen.
De werking van Finca gaat door op 't wollenhof. Een kinderboerderij gelegen
in de Hogebokstraat 214 te Sint-Niklaas. (bereikbaar met openbaar vervoer)
Wie zoeken we?
Jij vindt het fijn om mensen en kleine groepen te ontvangen? Verwelkomen,
drankjes verzorgen, rondleidingen geven dat spreekt jou aan? Voorbereiden
van lekkere versnaperingen , klinkt als muziek in jouw oren?
Je vingers kriebelen om op de mooie boerderij te werken? Je verzorgt graag
dieren?
En het allerbelangrijkste….Weet je nog niet goed wat je kan doen maar heb je
vooral veel GOESTING gekregen om ons team te vervoegen?
Aarzel dan niet, wij bekijken samen wat kan! Laat je horen via
finca@vestavzw.be

Praktisch?
Finca is open op dinsdag van 9u-16u30.
Je kan een hele of halve dag ons team komen versterken.
Je komt zelfstandig naar Finca*
Je brengt een eigen lunchpakket mee
Wij zijn gesloten op feestdagen en 4 extra geplande vakantiedagen
doorheen het jaar.
*bij moeilijkheden betreft vervoer bekijken we samen wat kan
Nog iets meer over de werking:
Finca is een inclusief project waar samen werken centraal staat. We
verwachten van onze medewerkers dat zij gemotiveerd en geëngageerd
zijn. Als organisator bekijken we hoe het team zal gevormd worden zodat
Finca de grootste kans tot slagen heeft. We gaan samen op zoek naar waar
jouw talenten liggen en zoeken waar nodig naar oplossingen.
De werkplekken zijn niet allemaal even toegankelijk voor personen met
verminderde mobiliteit. We bekijken wat mogelijk is.
Kostprijs van ondersteuning is afhankelijk van verschillende factoren. We
bespreken dit graag met jullie.
Heel graag tot op de FINCA!

-

FINCA voor Vesta ...
Wat betekent Finca voor huidige cliënten van Vesta
een nieuw en anders aanbod op vlak van dagbesteding én dagondersteuning
een ont-moetingsplaats op wandelafstand voor alle cliënten; hun netwerk en
begeleiding om op de openingsdag naar toe te komen. Een fijne pllek voor een
drankje, leuke ontmoeting, ontdekken van de dieren, opzoeken van de natuur.
We starten in de namiddag (14u-16u) en dit zal naar de toekomst uitgebreid
worden. In eerste instantie willen we vragen om enkel samen met cliënten te
komen dit omwille van verzekering.
een meerwaarde betekenen voor de omgeving

Wij hebben alvast zin in dit avontuur. Heb je nog vragen spreek ons, één van de
teamleden, gerust aan of mail naar finca@vestavzw.be.
Het eerste deel van het fincateam!
Anse Van Assche
Brenda Colman
Evelien De Tender

