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Mijn Project
Ben je een goede kok die bekend is met de Syrische 

keuken? Dan kan je een handje toesteken bij de bereiding 
van de maaltijden. Uiteraard kunnen we je ook inwijden 

in de recepten van typische Syrische gerechten. Ben je 
eerder een organisatorisch talent? Dan kan je helpen bij 

de logistieke organisatie van onze events. Is communicatie 
eerder je ding? Dan schakelen we je graag in om onze 

activiteiten te promoten via de sociale media. 

Mijn Gastorganisatie
“We Exist” is een organisatie opgericht en bestuurd door 
Syriërs. Ons doel is om de toegang tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken voor mensen die geweld en vervolging 
ontvlucht zijn. We willen hun participatie in het sociaal-
economische en het culturele leven promoten. Daarnaast 

streven we ook naar een groter bewustzijn over de Syrische 
cultuur en tradities. Onze toekomstdroom is om een 

Syrisch Centrum voor culinaire en culturele uitwisseling 
op te richten. We Exist bereidt Syrische maaltijden voor 
verschillende events. Dat kan een brunch of diner zijn, 

maar ook de catering voor feestjes of bedrijfsevents: ook 
kookworkshops en catering voor festivals behoren tot onze 

activiteiten. 

Begeleiding
We vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers zich thuis 
voelen in onze organisatie en nemen de tijd om te zorgen 

dat je opgenomen wordt in het team. Je kan de hygiënische 
richtlijnen aangeleerd krijgen, je leert hoe je de gerechten 

bereidt en presenteert. Je krijgt de kans met een grote 
variatie aan klanten te werken, te communiceren in diverse 

talen, te leren hoe je een event organiseert. 
 

Locatie
We hebben geen vaste uitvalsbasis. Onze activiteiten 
organiseren we op diverse plaatsen binnen en buiten 

Brussel 

Uurrooster
6 maanden, 28u/week 

Aantal Jongeren
1
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