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VACATURE VRIJWILLIGER FONDSENWERVING ‘PEACE OF CAKE’ – FEB. 2018
1. Korte voorstelling van Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Vlaanderen is een vredesbeweging, actief in heel Vlaanderen. Klein maar met pit.
Onze missie is het bevorderen van vrede, verzoening en rechtvaardigheid vanuit christelijke en
humane inspiratie en dit op actief geweldloze manier.
Pax Christi Vlaanderen is een beweging binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk en werkt
op vier terreinen: vredesvorming, vredesopbouw, sensibilisering en beleidsbeïnvloeding. Onze
doelgroep is daardoor erg breed: eigenlijk willen wij de hele samenleving bereiken. Wij hebben
gekozen voor enkele thema’s: veiligheid & ontwapening, Centraal-Afrika, Oost-Europa, MiddenOosten, vredesspiritualiteit en vredeseducatie. Veel thema’s raken aan problemen in de eigen
samenleving. Deze krijgen extra aandacht tijdens de jaarlijkse Vlaamse Vredesweek (21 september
– 2 oktober).
Ons kantoor ligt aan de Italiëlei 98a in Antwerpen. Dit is een vleugel van het Kapucijnenklooster
die wij in bruikleen hebben. We hebben daardoor een prachtige tuin: een groene oase midden in
de stad. Wij delen de vleugel met enkele andere organisaties die zich elk op hun manier inzetten
voor een rechtvaardiger wereld.
We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer: niet ver van Antwerpen-Centraal en vlakbij
de Rooseveltplaats. Zolang de werken duren op de Italiëlei, kan je best de auto vermijden, maar je
fiets kan je bij ons parkeren.
Pax Christi Vlaanderen telt zo’n 800 leden en werkt samen met ruim 100 organisaties. De vaste
ploeg bestaat uit 15 mensen, aangevuld met meer dan 100 vrijwilligers.
Wij maken deel uit van Pax Christi Internationaal, een wereldwijde vredesbeweging, die in meer
dan 50 landen, over 5 continenten, actief is.

2. Vrijwilligersjob: promoten van de fondsenwervingsactie
‘Peace of Cake’ tijdens de Vlaamse Vredesweek
Doel van ‘Peace of Cake’: Peace of Cake is de fondsenwervingsactie voor lokale groepen,
scholen, verenigingen, enz. in het kader van de Vlaamse Vredesweek. Deze actie is gestart in 2016
en moet/kan nog flink groeien. De Vlaamse Vredesweek is een jaarlijkse campagne die bijna
dertig jaar loopt: het gaat steeds over een vredesthema en kent een politiek, een educatief en een
sensibiliserend luik.
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Taken voor de vrijwilliger: Peace of Cake bekend maken bij scholen, het verenigingsleven, de
bedrijfswereld, parochies, enz. Eventueel ook zelf een Peace of Cake-actie houden i.s.m.
teamleden, vrijwilligers, vrienden.
Middelen:
- Peace of Cake wordt gepromoot via de communicatiemiddelen van de Vlaamse
Vredesweek (website, nieuwsbrieven, campagnekrant, flyers, …).
- Er is een Peace of Cake promotiepakket: vlaggetjes, recepten, dankkaartjes, enz. Mensen
of groepen die zich inschrijven, krijgen zo’n pakketje toegestuurd.
- We hebben een database met emailadressen en telefoonnummers om groepen, scholen,
enz. te contacteren om de actie aan te prijzen.
- We hebben een plek op ons kantoor waar je kan werken, maar je mag dit werk eventueel
ook van thuis uit doen.
Profiel:
- Sta je achter onze missie en wil je meehelpen om vrede en rechtvaardigheid te
bevorderen?
- Organiseer je graag een inzamelactie voor een goed doel?
- Zelf kunnen bakken is geen must! Maar vind je bakken leuk: mooi meegenomen.
- Spreek je graag mensen aan om het vredeswerk te steunen?
- Heb je van juni tot en met oktober regelmatig een gaatje vrij in je agenda?
Als dit alles je aanspreekt, dan ben jij vast de persoon die we zoeken! Ook als je alleen maar wil
bakken: meer dan welkom.
Wij bieden je:
- een verwelkomend team
- een kans om met veel mensen in contact te komen
- een gelegenheid om je organisatietalenten ten volle in te zetten
- een toffe werkplek (of de keuze om van thuis uit te werken)
- een vrijwilligersverzekering
- een forfaitaire vergoeding of een reële onkostenvergoeding (zoals jij het wil)
- en dat alles voor meer vrede in deze wereld.
Neem contact op met Annemarie Gielen, algemeen directeur: 03/2251000 of
annemarie.gielen@paxchristi.be
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