VRIJWILLIGERS
De werking van De Regenboog draait
volledig op vrijwilligers.
Vrijwilliger zijn ...
Is vrijwillig,
maar niet vrijblijvend
Is verbonden,
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar,
maar niet te koop
Is positief denken,
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!
Ben jij nog enkele uurtjes per maand vrij?
Ben je graag bezig met mensen?
Kom eens langs!

Wil je De Regenboog
graag financieel
steunen?

BE33 7330 0252 3646

VZW DE REGENBOOG
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Dinsdag: van 9 tot 12 uur
- allerlei activiteiten
Donderdag: van 9 tot 12 uur
- sessie rond geloof
- sessie rond onverwerkt verdriet

TWEEDEHANDSKLEDING
Dinsdag: van 13 tot 16.30 uur
Donderdag: van 13 tot 16.30 uur
eerste dinsdag van de maand
tot 18 uur
Kleding binnenbrengen?
Dinsdag: van 9 tot 16.30 uur
Donderdag: van 9 tot 16.30 uur

CONTACTGEGEVENS
info@vzwderegenboogputte.be
www.vzwderegenboogputte.be
015 24 04 40
0474 31 41 49

deregenboog vzw
Leuvensebaan 40
2580 PUTTE
vrijwilligers zetten
zich in voor
mensen in nood

Het begon al jaren geleden...

A

De Regenboog activiteiten

l meer dan dertig jaar is Alice Ceulemans
de bezielende kracht van het
missiecomité van Beerzel. Mede dankzij
dit comité hebben de inwoners van de
krottenwijk in Montes Carlos een menswaardig
bestaan gekregen.

Veel mensen hebben het financieel moeilijk.
Sommigen in deze maatschappij hebben het
minder gemakkelijk dan anderen. Veelal gaat
dit gepaard met sociale uitsluiting. Hierdoor
worden bepaalde fundamentele
mensenrechten geschonden.

lice werd ook voortdurend aangesproken
om mensen uit onze streek te helpen.
Het trof haar dat er dicht bij huis zoveel
problemen zijn. Het was echter niet voor één
persoon haalbaar om aan al die noden te
voldoen. Door haar enthousiasme kan Alice nu
rekenen op talrijke vrijwilligers die samen een
prachtig team vormen. Zij doen De Regenboog
openbloeien. De Regenboog is een open huis
waar iedereen, ongeacht zijn achtergrond,
in vertrouwen terecht kan. Een thuis.

Samen met onze groep van vrijwilligers willen
wij het onrecht aanpakken. Strijden tegen
armoede, sociale uitsluiting en vereenzaming
in onze eigen omgeving: Putte en omstreken.
We zoeken met het team naar een uitweg om
het menselijk isolement te doorbreken.
We bemoedigen en stimuleren mensen,
luisteren naar hen en verwijzen hen door.
Zo gaan we samen op weg met ieder mens
die bij ons aanklopt.

SAMENWERKINGEN
Vzw De Regenboog werkt samen met het
O.C.M.W. en is ook lid van
vzw Welzijnschakels, groepen vrijwilligers
die zich lokaal inzetten tegen armoede en
sociale uitsluiting.

“

“

A

In ons huis is iedereen
welkom, ongeacht
geloof of nationaliteit.
Bij ons is
vriendschap het
belangrijkste.

Via allerlei activiteiten bieden we mensen de
kans op een ruimere ontplooiing, trots en
meer eigenwaarde.
Tweedehandskleding
Voedselpakketten
Samen eten
Uitstappen
Computerlessen
Crea-momenten
Relaxatie
Vorming
Sessie rond onverwerkt verdriet
Sessie rond geloof
Sinterklaasfeest

