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Werkvolk gezocht! 

Huismoeder 

Je  zorgt voor de kinderen, maakt het eten klaar, doet de afwas, zorgt dat 
het huis schoon en ordelijk blijft, doet boodschappen, helpt met het 
huiswerk van de kinderen, zorgt voor hen als ze ziek zijn, brengt hen naar 
hun activiteiten, ...   

Ja, je bent de hele dag bezig. En als de kinderen in bed zijn, doe je soms 
ook nog eens de strijk. Dan kijk je ondertussen naar tv.  
Als je in je bed ploft, ben je meestal helemaal uitgeput. 

Opvang voor kinderen 

Als de ouders gaan werken, vang jij de kinderen op. Je speelt met hen, je 
zorgt dat ze op tijd te eten krijgen, je zorgt dat ook zieke kinderen en de 
allerkleinsten niets tekort hebben, je legt hen te slapen als ze moe zijn, je 
zorgt dat alle kinderen veilig zijn en zich thuis voelen tot de ouders van het 
werk terug komen. 

Als alle kinderen naar huis zijn, ruim je alles op. Alles moet weer in orde 
zijn voor de volgende dag.  
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Vrijwilliger in een bejaardentehuis 

Je doet kleine boodschappen voor bejaarden, neemt hen eens mee uit 
wandelen, je houdt hen gezelschap, je past op een zieke, je warmt 
maaltijden en deelt ze uit. Vooral de bejaarden die geen bezoek krijgen, 
zijn heel blij met je werk.  

Vrijwilliger voor kinderen met een handicap 

Elke woensdag en zaterdag organiseer je leuke activiteiten voor kinderen 
met een handicap: je organiseert fakkeltochten, zoektochten in het bos, 
dansspelletjes, knutselactiviteiten, ... Je maakt muziek met hen, danst met 
hen, leest leuke boekjes voor, ... 
Kortom, je bezorgt hen elke keer weer een leuke activiteit. 
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Vrijwillige ambulancier 

Bij grote ongevallen of rampen vervoer je de zieken en gewonden naar het 
ziekenhuis. Soms moet je daarvoor ook naar het buitenland. 

Vrijwilliger EHBO 

Je bent aanwezig op alle grote evenementen en feesten. Je vangt mensen 
op die ziek zijn geworden of gewond zijn. Je geeft hen de eerste zorgen en 
biedt hen een bed om even op adem te komen. Als het nodig is, voer je hen 
naar een ziekenhuis.  
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Vrijwilliger voorleesstem voor blinden 

Je leest boeken voor op een luistercd. Zo kan iedereen, ook blinde kinderen 
en volwassenen, genieten van een mooi boek.  

Vrijwilliger in het ziekenhuis 

Je begeleidt de patiënten naar het cafetaria of naar waar ze maar naartoe 
willen. Je helpt bij het uitdelen van de maaltijden, zorgt dat de patiënten 
altijd water te drinken hebben, je organiseert gezelschapsspelen of andere 
leuke activiteiten, je luistert naar de patiënten als ze het moeilijk hebben, 
je helpt hen bij het in- en uitpakken van hun bagage. 
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Vrijwillliger chauffeur voor rolstoelpatiënten

Je vervoert mensen in een rolstoel zodat zij ook op stap kunnen gaan.  
Je helpt hen met in- en uitstappen, je zet hun rolstoel veilig weg, je voert 
hen weg met de auto en komt hen weer halen. 

Reclamemaker 

Je bestudeert hoe de mens in elkaar zit. Je kijkt wie je wil overtuigen om 
iets te kopen en verzint reclame. Met jouw reclame wil je de mensen 
zoveel mogelijk overtuigen om het product te kopen. Hoe meer de mensen 
ervan kopen, hoe beter jouw reclame is gelukt. 
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Bankdirecteur

Je probeert zoveel mogelijk mensen te overtuigen om hun geld op jouw 
bank te zetten. Met dat geld ga jij op zoek naar goede investeringen. Als je 
erin slaagt om een goede investering te vinden, kan je zelf veel geld 
verdienen.  

Hondenkapper 

Je wast honden met speciale hondenshampoo, je droogt hen en kamt hen 
als dat nodig blijkt. Als hun baasje dat wil, zet je de schaar in de vacht van 
de honden en geeft hen een prachtig hondenkapsel naar de laatste 
hondenmode! 
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Schoenmaker 

Mensen brengen hun kapotte schoenen bij jou binnen. Als ze niet te erg 
kapot zijn, repareer je ze, zodat de mensen hun schoenen weer kunnen 
gebruiken. Zo moeten de mensen niet elke keer weer nieuwe schoenen 
kopen en kunnen ze weer wat centjes besparen! 

Ontwerper van elektrische garagepoorten

Je onderzoekt welke soorten garagepoorten er al bestaan en probeert er 
nieuwere en mooiere te verzinnen. Belangrijk is dat de garagepoorten 
mooi zijn en vanzelf open en dicht gaan. Je moet dus ook met de 
elektriciens praten om te zien of jouw garagepoort wel goed open en dicht 
gaat.  
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Dokter

Zieke en gewonde mensen komen bij jou op bezoek. Ze wachten in de 
wachtkamer en als het hun beurt is, mogen ze bij jou binnen. Daar 
onderzoek je hen en verzorgt hen. Als het moet, schrijf je medicijnen voor 
zodat ze snel weer beter worden. 

Verkoper van sigaretten 

Je gaat van café tot café en van winkel tot winkel om jouw product te 
verkopen: sigaretten. Je praat met de eigenaars van de cafés en de winkels 
om hen te overtuigen om jouw sigaretten te kopen. Je probeert hen te 
overhalen door een goedkope prijs of ook door extraatjes aan te bieden.  
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Journalist

Je bent altijd alert en op de uitkijk voor nieuws. Als er iets gebeurt, ben je 
er als de kippen bij om te praten met de mensen, te filmen of foto's te 
nemen. Daarna schrijf je kort wat er is gebeurd. Zo zijn de mensen altijd op 
de hoogte wat er gebeurt in België en in het buitenland.  

Vuilnisman

Je rijdt aan de achterkant van een grote vrachtwagen mee en raapt alle 
vuilniszakken op langs de kant van de weg. De vuilniszakken gooi je in de 
vrachtwagen. Zo ga je alle straten van je gemeente af, totdat alle vuilnis is 
opgehaald en de straten weer helemaal proper zijn. 


