Lus zoekt vrijwilligers
Lus is een groeiende beweging. Wij zijn
steeds op zoek naar vrijwilligers in heel
Vlaanderen. Vrijwilligers zijn de drijvende
kracht van Lus!
Vrijwilligerswerk bij Lus is heel divers. Als
compagnon de route ga je op weg met
een Lus-groep. Je bent aanwezig bij de
bijeenkomsten en leidt ze in goede banen.
Als kennismaker breng je eenmalige
bezoeken aan mensen die zich hebben
aangemeld bij Lus, Jij legt uit wat Lus voor
hen kan betekenen. Ook zijn we blij met
helpende handen voor administratie,
communicatie en ICT…
Wil je meer info over vrijwilligerswerk?
Neem zeker contact op via info@lusvzw.be

Sterk in
verbinden

Leven doe je samen.
Omringd door anderen, sta je sterker in het
leven. Investeer daarom in een kring van
mensen om je heen. Door mensen samen
te brengen in Lus-groepen, maken we het
verschil! Iedereen kan bij Lus terecht.

Neem contact op
Meld je aan en begin samen een Lus-groep.
Ook familie, vrienden of hulpverleners kunnen
de eerste stap zetten.
Op de website vind je heel wat Lus-verhalen.

Samen zijn en samen groeien
Samen zoeken we naar mensen die voor jou
belangrijk zijn. Familie, vrienden en buren
waar je nu nog mee praat of waar je vroeger
contact mee had. Zij vormen samen je
Lus-groep. Het is een kring van mensen die
jij kiest en waar jij je goed bij voelt. Je kiest
zelf de mensen die mee rond de tafel zitten.

Wat is een Lus-groep
Een Lus-groep komt samen om te praten,
samen te zijn en leuke of minder leuke
momenten met elkaar te delen. Het gaat
over dromen, zorgen, vragen en plannen.
Jij bepaalt waarover jullie praten. In een
Lus-groep groeien mensen naar elkaar
toe. Je komt samen op een plek waar jij je
thuis voelt, op een moment dat het voor
jullie allemaal past. Dat kan bij je thuis
zijn, tijdens een wandeling of een etentje.
Lus helpt je bij het opstarten van je
Lus-groep. Je kan ieder moment starten.
Een grote kring van mensen heb je
hiervoor niet nodig. Lus zorgt voor een
‘compagnon de route’, die samen met jou
de nodige stappen zet. Samen bereiden
jullie de bijeenkomsten voor.

Surf naar onze website:
www.lusvzw.be
Neem contact op:
info@lusvzw.be
0497 43 59 23
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