
Van zaterdag 3 maart tot en met zondag 11 maart 2012
loopt traditiegetrouw de Vlaamse week van de vrijwilliger. 

Het Punt vzw stimuleert de Brusselse organisaties om zeker in die week haar vrijwilligers niet te vergeten. 

Een kleine attentie, een dankkaartje (opnieuw te verkrijgen bij Het Punt vzw) toont dat zij meer dan goud waard zijn en de

samenleving de nodige warmte en kleur geven!

• Dinsdag 6 maart 2012

• 12-16 uur • Opendeurdag - Neem een kijkje in de romp van het schip
Wandel doorheen onze nieuwe locatie en sla diverse ideeën aan de haak. 

 Vis een vrijwilligersvacature uit onze grabbelton en word de gelukkige eigenaar van een 
engagement.

 Vrijwilligerswetgeving en gratis verzekering: nog steeds troebel water? 
Hier maken we het voor jou helder.

 Wees voor één keer ons viswijf en laat je remmen los in onze babbelbox (voor M/V)
 Leer het vormingsaanbod van Het Punt vzw kennen en raak je mening op een creatieve

manier kwijt over allerhande vrijwilligersthema’s. Je mag dromen, denken én doen...
 Na de zware tocht op zee roept het visserscafé...

• 12-19 uur • Veiling van de verse vis: Receptie
Proef de verse vangst en spoel door met een bubbel.       
16.00: Welkom op de overdekte terras van het ViaVia-café
16.30: Rondleiding door de gebouwen 
17.00: Officiële toespraken door de Ministers en de Directeur van Het Punt vzw
17.30: Officiële opening van de tentoonstelling JongLeren en toelichting bij dit intergenerationeel project

Locatie: Steenkoolkaai 9 - 1000 Brussel 

• Donderdag 8 maart 2012
• 15-19 uur • Happy Ours

Tussen pot en pint is er tijd voor een gezellige babbel in het ViaVia-café.  Onder begeleiding van Vormingplus 
Citizenne kan je je zegje doen over vrijwilligerswerk. Doe je het of doe je het niet?

• 16-17 uur • Vrijwilligerswetgeving in het Engels voor expats en anderstaligen.

• 16-19 uur • Vrijwilligersbeurs
Kom in de hallen van Micro Marché kennismaken met het ruime vrijwilligers-
aanbod en maak een heerlijke keuze, ontdek talrijke Brusselse organisaties
en verenigingen. 

• 18-19.30 uur • Wandeling in het Engels voor expats en anderstaligen, 
langs enkele Brusselse organisaties. 

• 19-20 uur • Zinnefolie concert (35-koppig Brussels zangkoor)

• 19-21 uur • Jij kiest het ruime sop
… dan mag je dit niet missen!

Wil je als jongere een tijdje naar het buitenland? Dat kan! We vertellen je welke mogelijkheden
er bestaan gaande van vrijwilligerswerk tot taalstages. Wie het liever dicht bij huis zoekt, ontdekt
wat je in Brussel aan vrijwilligerswerk kan doen. In samenwerking met Jint vzw.

Alles is gratis, voor een aantal activiteiten is inschrijving gewenst ! ! !
Ik schrijf me in voor: ■■    Officiële opening – dinsdag 6 maart, 16 -19 uur

■■    Happy Ours – donderdag 8 maart, 15 -19 uur

■■    Infoavond jongeren ‘Jij kiest het ruime sop’ – donderdag 8 maart, 19 -21 uur

Hé, viswijf...

Ben jij de vangst van

de dag?

Je visje op het droge?

We slaan je aan de haak…

Mail naar hetpuntvorming@gmail.com
of bel 02 218 55 16.  Surf ook voor het  
volledigeprogramma naar www.hetpuntbrussel.be

✁

Get hooked...


