
Ontdek de vrijwilliger Ontdek de vrijwilliger 
in jezelf !in jezelf !

Misschien ben jij een creatieve duizendpoot, organisator, enthou-
siaste actieveling die zich enkele dagen of avonden per kwartaal 
kan vrijmaken om zich te engageren voor een activiteit met maat-
schappelijke bijdrage/doel/nut? Is de voorbereiding van een activi-
teit en deze mee vormgeven een fijne uitdaging voor je? Vormt zich  
houden aan afspraken geen probleem? 

We zoeken contactpersonen voor… verschillende regio’s zoals Pajottenland,  
Antwerpen, Gent, De Kust, de Hoge Kempen…. Als contactpersoon kan je na-
tuurlijk gemakkelijk overweg met anderen, kan je zelfstandig jouw steentje 
bijdragen of sla je de handen ineen met andere contactpersonen voor bvb. 
een sport/info/…  activiteit, waarbij je ondersteund wordt door de RA Liga .

Weet je echter nog niet goed wat je wil doen en/of hoeveel tijd je hiervoor 
wil vrijmaken? Geen probleem, je bepaalt dit zelf! Je beschikt over veel vrij-
heid om de beste manier van samenwerken te bepalen, initiatieven voor te 
stellen en uit te voeren… zich te ontplooien van organisator tot actieve me-
dewerker on the field. 

We zoeken medewerkers voor onze redactieraad, nakijken van teksten, schrij-
vers voor getuigenissen, verhalen, teksten over activiteiten, enz.
Een vlotte pen en liefde voor taal is hier zeker een meerwaarde.

Wat kunnen wij je bieden:
 * deel uitmaken van het RA Liga team
 * boeiende en interessante  
   momenten beleven
 * waardering door ons en RA-Liga leden
 * goede en respectvolle samenwerking
 

Meer informatie over onze organisatie en missie vind je op www.raliga.be
Heb je interesse, laat dan zeker van je horen! info@raliga.be
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Als een simpele knoop
een kwelling 
wordt

Een simpele knoop  
vastmaken:
 

Voor mensen  
met reumatoïde artritis (RA)  
kan dit  
een hele opgave zijn…

Alles over de oRAnje knoop 
vind je hier


