
[SPIRO ZOEKT…]  
 
SPIRO ZOEKT EEN VASTE MATERIAAL-VRIJWILLIGER!  
  
 
 
SPIRO? 

SPIRO, dat zijn meerdaagse trektochten voor jongeren en volwassenen, in kleine groep en vergezeld van 
een avontuurlijker therapeut.  

SPIRO is er voor wie zijn weg zoekt. Het is een staptocht, die kansen biedt om een tweede adem te vinden, 
om vanuit een waarderende benadering weer de moed te vinden, om op verhaal te komen, om nieuw 
leven te blazen, om zelfvertrouwen en veerkracht te herstellen, …  

De tochtgenoten dragen mee wat ze nodig hebben: een tent en slaapzak om goed te slapen, eten om ’s 
avonds samen een potje te koken.  

SPIRO is een gezamenlijk aanbod van NATURE vzw en Outward Bound België. Een geëngageerde 
community van adventure therapeuten en tochtvrijwilligers zetten samen therapeutische staptochten op 
de kaart. 

  

https://www.nature.be/nl/spiro/
https://www.nature.be/nl/home/
https://www.outwardbound.be/nl


BEN JIJ DE MATERIAAL VRIJWILLIGER DIE WE ZOEKEN? 
 
Wat houdt je takenpakket in?  

 het beheren en onderhouden van het technisch tochtmateriaal zoals tenten, slaapzakken, matjes, 
kookvuurtjes, ..  

o Stock tellen en aanvullen (gas, piketten...)  
o Materiaal-registratiesysteem up to date houden  
o Gebruikt trekkingmateriaal nakijken, drogen, inpakken, opbergen 
o Materiaal controleren op schade en eventueel kleine herstellingen uitvoeren 

 Aanspreekpunt zijn voor Spiro-begeleiders en vrijwilligers i.v.m. het materiaal en eventuele 
bijzonderheden 

 Een efficiënte SPIRO-voedingsorganisatie mee ondersteunen in samenwerking met de 
voedingsverantwoordelijke ter plekke.  

 Kleine werken aan de bivakplaats op het domein 

Praktisch  

 Het trekking materiaal wordt beheerd op het Outward Bound Cursusdomein Chateau Varoy in 
Anhee. Je geraakt daar zelfstandig. 

 Je kan ons wekelijks, of minstens tweewekelijks een dagje komen ondersteunen en engageert je 
bij voorkeur voor minstens een jaar 

 
SPIRO biedt je  

 De kans om deel uit te maken van een zinvol project dat mensen hlpt om een tweede adem te 
vinden 

 Werken met en voor een geëngageerde community van adventure therapeuten en 
tochtvrijwilligers 

 De nodige omkadering en introcductie om je taken vlot te kunnen uitvoeren 

 De kans om je handen uit de mouwen te steken en zorg te dragen voor technisch outdoor 
materiaal 

 De gelegenheid om iets te doen waar je zelf warm van wordt en die interesse, wie weet passie, 
verder aan te wakkeren. 

 Een prachtige werkplek, ten midden van de natuur en een geweldige uitvalsbasis om zelf mooie 

wandelingen te maken.  
 Waardering voor jouw werk 

 In overleg met OBB en rekening houdend met de cursuskalender de mogelijkheid om gebruik te 
maken van de het domein en soms ook van het gebouw de nacht voor of de nacht na de 

vrijwilligersdag   
 Een forfaitaire onkostenvergoeding van 30€ / dag  
 Kortingen op opleidingen bij NATURE 

 Sociale en vormende activiteiten met andere vrijwilligers  

https://www.outwardbound.be/en/chateau-varoy


 

Enthousiast? 

Goesting om je kostbare handen uit de mouwen te steken om onze werking vooruit te helpen?  

Vul dan heel graag even dit online formulier in!  

Toch eerst  nog wat meer info..? mail spiro@nature.be of bel 0478420086 

 

 

http://nature.be/nl/sollicitatieformulier/
mailto:spiro@nature.be

