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Vrijwilliger worden 
Ontdek welke uitdagingen 

het dierenasiel biedt aan vrijwilligers

Bijdrage leveren
De werking van onze organisatie is 
opgebouwd rond tientallen vrijwilligers. 
Velen besteden heel wat van hun vrije tijd 
aan het dierenasiel, maar dit hoeft niet voor 
elke vrijwilliger zo te zijn. Samen, met wat je 
inbreng ook mag zijn, zorgen wij er voor dat 
het asiel de kans krijgt om zich te ontfermen 
over de hulpbehoevende dieren.

Misschien is vrijwilligerswerk niet het 
antwoord op je behoefte om ons  te helpen. 
Lijkt een � nanciële bijdrage aan onze 
werking een betere optie? Weet dan dat 
wij elke bijdrage op BE30 7995 1582 7511 
appreciëren.

Contact
Langeleedstraat 12 te 8670 Koksijde
058 31 40 08  info@ganzeweide.be

www.ganzeweide.be

Erkend dierenasiel: HK30305292
BTW nummer: BE 0418 532 432
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Gastgezin
Vaak wordt beroep gedaan op vrijwilligers 
om tijdelijk dieren op te vangen binnen een 
huiselijke sfeer. Denk hierbij aan pups, kittens 
of gekwetste dieren die voor revalidatie beter 
bij een gezin vertoeven dan in het dierenasiel. 
De samenwerking gebeurt volledig op 
vrijwillige basis. Je bepaalt zelf hoeveel 
dieren je tijdelijk wil of kunt opvangen. 
Meestal verblijven de dieren bij je tot de 
leeftijd dat ze kunnen geadopteerd worden. 
Eens de adoptie geregeld is komen de 
kittens naar het dierenasiel voor een laatste 
check-up om vervolgens te vertrekken naar 
een nieuwe thuis. Om je enthousiasme niet 
af te remmen... alle kosten worden gedragen 
door het dierenasiel.

Om te weten of dit iets voor jou is overloop 
voor jezelf de onderstaande vragen.

• Heb ikzelf en mijn huisgenoten een hart voor dieren?

• Heb ik voldoende tijd om dieren te verzorgen?

• Ik vind hygiëne belangrijk?

• Kan ik mij vrijmaken voor afspraken bij de dierenarts?

• Zijn mijn eigen huisdieren medisch in orde?

Heb je 5 maal met JA geantwoord? Laat dan 
niet na om ons te contacteren.



Interne opleidingen
Heb jij een passie voor dieren? Wil jij je 
inzetten voor het dierenwelzijn? Wil jij 
een  opleiding volgen om jouw liefde voor 
dieren aan te scherpen? Geen nood, met 
onze interne opleiding ondersteunen wij 
onze medewerkers. Hiermee versterken 
we je inzicht en kennis over het gedrag van 
honden en katten.

Wil jij een groter engagement? Dan is 
dat zeker mogelijk. Je kunt via ons een 
6 daagse vorming volgen georganiseerd 
door de Vlaamse Overheid (Departement 
Dierenwelzijn). Na deze opleiding wordt 
een examen georganiseerd om jouw kennis 
en vaardigheden te testen.

Is vrijwilligen in Dierenasiel Ganzeweide 
iets voor jou? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons. Je kunt ons bellen, mailen, of vul 
het contactformulier in op onze website. 
Het dierenasiel is open, elke werkdag van 
14.00 tot 17.00 uur maar enkel toegankelijk 
na telefonische afspraak.

365 dagen per jaar...
Elke dag weer moeten onze dieren worden 
verzorgd. Omdat wij over onvoldoende 
� nanciële middelen beschikken, is de inzet 
van de vrijwilligers heel belangrijk. 

In de weekdagen nemen de vrijwilligers 
aanvullend aan de dierenverzorgers taken 
op zich. Op zon- en feestdagen zijn het onze 
vrijwilligers die instaan voor de verzorging 
van alle opgevangen huisdieren. Bij onze 
vrijwilligers heerst er een grote teamgeest, 
wat de sfeer zeker ten goede komt.

Word jij één van hen?
Vrijwilligen zit in je genen.  Iedere 
vrijwilliger is uniek en helpt met zijn/haar 
eigen kwaliteiten een warmmenselijke 
sfeer te creëren. Toch bepalen een aantal 
vaardigheden en kenmerken of je in ons 
team past!

• Je hebt een groot hart voor dieren.
• Je bent een spontaan persoon.
• Handen uit de mouwen steken schrikt jou niet af.
• Je werkt graag in een huiselijke sfeer.
• Je maakt graag tijd om te knuffelen met de dieren.
• Je bent fl exibel. 
• Je bent digitaal bereikbaar.

• ...

Hart voor vrijwilligers
In een dierenasiel is het werk nooit gedaan. 
Naast een  aantal personeelsleden, komen 
vrijwilligers een handje toesteken. Onze 
dieren hebben deze mensen hard nodig! 
Samen met de dierenverzorgers leren wij 
de honden en katten beter kennen. Zo 
zoeken we naar een goede match tussen de 
kandidaat adoptanten en onze dieren. 

Uiteraard is er achter de schermen 
nog heel wat werk te doen: mails 
beantwoorden, huisbezoeken, opvolging 
van onze geplaatste dieren, organisatie van 
evenementen, klusjes, onderhoud van de 
gebouwen,... Er is voor elk wat wils.
Zonder onze enthousiaste groep vrijwilligers 
zouden we nergens staan.

Wij ontvangen je met open armen

 en kwispelende staart.


