Boeren op een Kruispunt vzw, wil problemen bij land- en tuinbouwers zo vlug mogelijk ontdekken.
Hoe vlugger bekend, hoe vlotter verholpen.
Vele problemen ontstaan wanneer de beschikbare informatie niet gelezen of begrepen wordt.
Bovendien kan niet iedereen vlot overweg met een computer.
Overdracht van informatie om problemen op te lossen is dus .... een probleem.
We willen dit verhelpen met jouw hulp.
Boeren op een Kruispunt vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

Boerenfans (m/v)
Je profiel:




Lange en korte mensen, dikke en dunne mensen, kaalkoppen of mensen met een weelderige
haardos, jong of oud, actief in land- en tuinbouw of gewoon boeren-liefhebber, mannen en
vrouwen
Mensen die bewust zijn van de kwetsbaarheid van de land- en tuinbouwers uit hun omgeving en
er iets willen aan doen.
Mensen die bewust zijn van hun eigen kwetsbaarheid hebben een voetje voor.

Je opdracht:







Je zoekt en vindt in vak- en ledenbladen en in websites, tips om fit in je hoofd te blijven en goed in
je vel te voelen.
Als het je past, als je dan toevallig iets leuks ziet waarvan je denkt ‘dit moet mijn maat weten’, geef
dan die tips door. Alle wegen zijn goed: digitaal, de plaatselijke krant of ter gelegenheid van een
ontmoeting op een vergadering of op een dorpsbijeenkomst. Een gewone babbel kan veel doen.
Vooral die mensen die problemen hebben of die kwetsbaar zijn en in problemen dreigen te
komen, zijn dan de ontvangers van jouw boodschap.
Je kiest dus zelf wat je belangrijk vindt om mensen te helpen. Alle beetjes helpen. Alle stapjes zijn
goed.
Je bent niet betrokken bij individuele begeleidingstrajecten van hulpverleners
Je correspondeert in een vertrouwelijke sfeer.

Je vergoeding:




Je medewerking is onbetaalbaar. Je kan rekenen op de dankbaarheid van de ontvangers van je
tips en van al wie de land- en tuinbouw genegen is.
Je kan rekenen op extra informatie die wij je regelmatig bezorgen. Wie vragen heeft kan rekenen
op een antwoord. Mail of bel ons. We nemen de tijd om te luisteren en met je mee te denken.
Je kan deelnemen aan leuke informatievergaderingen. Op tijd en stond kun je rekenen op een
koffie of een pint, een hapje of een attentie.

Aanmelden als Boerenfan:



Via www.boerenopeenkuispunt.be of met een mailtje of met een briefje of met een telefoontje.
Doen. Dank.

Boeren op een Kruispunt
Brouwerijstraat 1
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