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                                             Missievoorstel 
 

Titel  Centrum Molenmoes 

 
Voorstelling 
ontvangstorganisatie 
 

Centrum Molenmoes is een plek in Wezemaal waar 

verschillende projecten gehuisvest zijn. Het grootste project 

is Rizsas: een alternatief dagcentrum. We richten ons op 

jongeren van 12 tot 18 jaar uit Vlaams-Brabant die er niet in 

slagen hun weg te vinden binnen het reguliere onderwijs. 

Jongeren die elke zin of motivatie verloren hebben, krijgen 

hier de kans om opnieuw aansluiting te vinden bij zichzelf, 

bij anderen, bij de school, het werk of bij hun opleiding. 

Rizsas probeert op een heel eigen manier een omgeving te 

creëren waarin de jongeren uitgenodigd en gestimuleerd 

worden om vanuit hun eigen interesses en vaardigheden 

deel te nemen aan een ruim aanbod van ateliers, zonder 

verplichtingen. Elke jongere in Rizsas kiest haar of zijn 

tempo en krijgt de tijd en de ruimte om een eigen weg te 

zoeken en te groeien. 

Rizsas is een uitgesproken participatieve organisatie die 

laagdrempelig wil zijn en elke jongere onvoorwaardelijke 

accepteert. 

Het doel is dat jongeren in Rizsas 'wortels' kunnen krijgen 

en dat die blijven groeien, ook wanneer ze Rizsas al lang 

verlaten hebben. 

 

Naast Rizsas zijn er nog andere projecten zoals Equicanis 

(onze honden- en paardenwerking), Stretch-it (ons 

touwenparcour), de tuin, … In de verschillende organisaties 

ontvangen we regelmatig externe groepen die we laten 

kennismaken met de Centrum Molenmoes. Hiervoor 

schakelen we de jongeren van Rizsas in.  

Beschrijving van de 
missie (activiteit) 

We zijn op zoek naar een jongere die mee deel wil uit maken 

van ons team. Het takenpakket zou bestaan uit klussen 

en/of tuinwerk.   
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Wat zullen de 
activiteiten van de 
jongere(n) bijbrengen 

Aan ons begunstigd publiek: 
 Een extra gemotiveerde vrijwilliger die beweegt op 

het terrein 
 Verbreding van leefwereld door contact met andere 

jongeren 
 Een voorbeeld voor onze jongeren 

  
Aan de ontvangende organisatie: 

 Extra ondersteuning in het klus- en tuinwerk 
 Ervaring met de samenlevingsdienst 

 
Aan de jongere: 

 Een fijne werkplek waar je mag zijn 
 Werken in team 
 Leren kennen van een specifieke methodiek van 

participatief werken met jongeren 
 Relaties ontwikkelen en opbouwen met jongeren 
 Brede kijk op jongeren en maatschappelijk 

kwetsbaarheid ontwikkelen 
 

 
 

  

Begeleiding 

 Elke dag zijn er begeleiders aanwezig 
 Dagelijks is er een nabespreking met het volledige 

team 
 Wekelijks een evaluatiemoment 
 Mogelijkheden om deel te nemen aan interne 

vormingsaanbod voor begeleiders 
 

 

Gewenst profiel 

We zijn op zoek naar iemand die zich wil engageren en 
zelfstandig kan werken. Die zin heeft om onze werking te 
leren kennen en openstaat om met maatschappelijk 
kwetsbare jongeren om te gaan.  
Het takenpakket bestaat uit klussen en/of tuin. Dus enige 
ervaring of handige harry of henrietta zijn zeer welkom. 
 

Duur van de missie Begin missie : september 2015 Duur : 6 maanden 

Uur-regeling  Uurregeling :        28  u/week 
Welke dagen (4 dagen per 
week):  
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Plaats van uitvoering  
Blauwmolenstraat 1A, Wezemaal 
 

Aantal plaatsen 1 plaats 

Mogelijkheid voor 
opvang 
Franstalige/Duitstalige 
jongeren 

Voertaal is Nederlands.  
Enkele jongeren kunnen wat Frans en Engels maar het is 
best dat de deelnemer Nederlands spreekt of leert. 

 
Datum van 
selectiegesprek  
 

Werkdagen vanaf 24/8 tussen 9u en 17u 

Mogelijkheden voor 
overnachting ter plaatse 
of in de buurt 

Kan bekeken worden in overleg. Niet zeker. 

Wat is het verschil 
tussen de missie en het 
betaald werk?  

De jongere krijgt meer ruimte om te zoeken en te 
experimenteren. Hij/zij zal geen eindverantwoordelijkheid 
dragen.  

Eventuele opmerkingen  
 

/ 

 


