
Slovenië

- 8 plaatsen voor 2 maanden
- Je vertrekt per 2
- Periode: doorlopend

Inhoud

Dit project bestaat uit het werken in en rond het 
ontmoetingscentrum voor lokale kinderen en 
jongeren. 
Er is Nederlandstalige begeleiding ter plaatse.
Er zijn nog 6 andere vrijwilligers aanwezig van 3 
andere landen.
Je taken worden samen gesteld volgens jouw 
interesses en kwaliteiten.

Verblijf: in het huis met de andere vrijwilligers.

Internationaal 
vrijwilligerswerk

een 
GRENSVERLEGGENDE 

ervaring!INTERESSE?

Bespreek dit met je begeleider van 
Groep INTRO en stuur ons een ingevuld 
aanmeldingsformulier.

VRAGEN?
Regio Oost-Vlaanderen, Brussel en 
Antwerpen: 
jonas.vanlaere@groepintro.be
Regio West-Vlaanderen, Vlaams-
Brabant en Limburg
lien.dalleine@groepintro.be

Groep INTRO vzw
Charles Parentéstraat 6
1070 Brussel 

mailto:Jonas.VanLaere@groepintro.be
mailto:lien.dalleine@groepintro.be


Macedonië

- 10 plaatsen van 1-2 maanden
- Periode: het ganse jaar door

Inhoud 

In dit project zal je meehelpen in een lokaal 

jeugdcentrum waar er activiteiten en 

vorming voor jongeren worden 

georganiseerd. Ze hebben ook een 

ecologische tuin waar je je handen uit de 

mouwen kan steken. 

Verblijf: in gastfamilies

OF

- 4 plaatsen voor 2 tot 12 maanden

Verblijf: appartement gedeeld met andere 

vrijwilligers

Spanje

- 8 plaatsen voor 2 weken

- Periode: tussen juni en oktober

Inhoud 

Dit  project is een bouwkamp met vrijwilligers 

uit andere landen rond een ecologisch thema. 

Bijvoorbeeld: workshops voor kinderen, helpen 

in de boerderij, een bospad heraanleggen, ....  

De vrijwilliger kan zelf een keuze maken uit het 

aanbod.

Verblijf: Basis. (Dit kan een schooltje zijn, een 

oude schuur of in tenten)

Samen met medewerkers, partners en 
bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van 

persoonlijke groei. We doen dit via arbeid, 
vorming en begeleiding.

➢ Hier vind je ons aanbod voor internationaal 
vrijwilligerswerk via EVS

➢ EVS staat voor European Voluntary Service, een 
programma gesubsidieerd vanuit de Europese 
Unie. Dit kost je helemaal niets.

➢ We bieden projecten aan van 2 weken tot 12 
maanden in Spanje, Macedonië en Slovenië. Je 
verblijf en wat zakgeld zijn inbegrepen. 

➢ Je traint heel wat (nieuwe) vaardigheden, 
bouwt ervaring op, komt in contact met andere 
culturen, talen, …. 

➢ Voorwaarden:
➢ Je bent tussen 17-30 jaar
➢ Je hebt een geldige identiteitskaart
➢ Je hebt zin om vrijwilligerswerk te doen 

in het buitenland

Is EVS iets voor jou?

Groep INTRO helpt je 
verder:  


