
Wereldmeerdaagse 

Brasschaat 2022  
zoekt helpende handen 

 

 

 

 

 

De Wereldmeerdaagse dompelt scholieren onder in een mondiaal bad. Op een interactieve 

‘wereldmarkt’ leggen ze een traject af waarbij ze korte opdrachten vervullen. Speels, 

spannend, actief en vooral beklijvend! 

 

De Wereldmeerdaagse is op zoek naar vrijwilligers die jongeren animeren aan een standje of 

handige Harry’s die meewerken bij opbouw en afbraak!  

 

 Kun jij je vrijmaken tijdens de schooluren?  

 Heb jij zin om scholieren tijdens korte, volledig uitgeschreven opdrachtjes te begeleiden?  

 Of heb jij eerder technisch inzicht en zin om mee te helpen aan de opbouw en/of afbraak? 

 

Je kiest volledig zelf hoeveel tijd je besteedt! 

 

Voor elke halve dag waarop je komt helpen, schenkt Mundio vzw 7,5€ aan een sociale 

organisatie naar keuze. Trommel dus extra volk op en verdien op een fijne manier een centje bij 

voor een organisatie die je nauw aan het hart ligt! 

 

Praktisch 

Locatie: Tent naast Hemelhoeve in het Park van Brasschaat, Azalealaan 1, 2930 Brasschaat. 

- opbouw van vrijdag 28 januari t.e.m. zaterdag 5 februari 2022  

- evenement van maandag 7 februari t.e.m. woensdag 23 februari 2022 

- ontmanteling van woensdag 23 februari t.e.m. woensdag 2 maart 2022 

 

Vragen en inschrijven:  

Nadine Acke, 0470 22 80 15 

vrijwilligers-brasschaat@mundio.be   

www.mundio.be  
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‘Een dag als vrijwilliger op de Wereldmeerdaagse …’ 

 
Morgen is het zo ver! Mijn eerste volledige dag als vrijwilliger op de wereldmeerdaagse!  
Ik bekijk nog even op www.mundio.be mijn persoonlijke vrijwilligerspagina waarop alle praktisch info 
staat. Hier vind ik terug wat er van mij verwacht wordt. Ik begeleid morgen het standje ‘Verklein je 
watervoetafdruk’. Op de website vind ik een volledig uitgeschreven fiche die mij duidelijk uitlegt wat de 
kinderen in mijn standje zullen doen als opdracht. De opdracht is heel eenvoudig, want elk groepje 
jongeren krijgt slechts 9 minuten tijd per standje!  
 
8u20 
Ik word ’s morgens om 8u20 verwacht op de wereldmarkt. Daar wacht de vrijwilligerscoördinatie mij op 
en teken ik mijn naam af zodat men weet dat ik er ben. Ik sla alvast een praatje met de andere 
vrijwilligers. We wachten ongeduldig de schoolgroepen op met een tasje koffie/thee.  
 
8u30 
De eerste schoolgroepen komen aan! Ik ga mij alvast aan mijn standje zetten en neem nog eens kort de 
opdracht door. 
 
8u50 – 10u20: groepjes begeleiden 
De leerlingen stromen in kleine groepjes toe. Al snel komen er drie jongeren op mijn standje af. Ik leg hen 
uit waarover ‘Verklein je watervoetafdruk’ gaat en enthousiast voeren ze de opdracht uit. Als beloning 
krijgen ze van mij enkele “duro’s”, fictief geld waarvan ze zo veel mogelijk moeten verzamelen! De 9 
minuten gaan snel voorbij, en daar komt het volgende groepje al aan…! 
 
10u20 – 10u30: even pauze 
De leerlingen trekken nu naar de filmzaal om een mondiale film te bekijken. Ze worden afgelost door 
leerlingen die hun dag begonnen met de film. Tijdens dat moment kan ik even uitblazen onder het genot 
van een tasje koffie/thee.  
 
10u30-12u: groepjes begeleiden 
Nieuwe groepjes leerlingen arriveren aan mijn standje! De tijd vliegt voorbij en voor ik het weet is het 
12u.  
 
12u-12u45: lunchpauze 
De scholen gaan terug huiswaarts en ik ga samen met de andere vrijwilligers naar de eetruimte. Hier 
genieten we van een heerlijke tas verse soep met brood, beleg en een slaatje! 
 
12u50-16u: groepjes begeleiden 
Nieuwe schoolgroepen arriveren voor een nieuwe sessie van de wereldmarkt! Ik zet mij terug bij mijn 
standje en daag de leerlingen uit tijdens hun opdracht! Ook in de namiddag neem ik weer even pauze bij 
het wisselmoment. De duro’s vliegen buiten! 
 
16u: einde van de dag 
De wereldmeerdaagse zit er op voor vandaag. Het was een drukke dag maar ik barst van de positieve 
energie! Samen met de andere vrijwilligers ruim ik mijn stand zorgvuldig op, zodat de scholen die morgen 
op bezoek komen een picobello stand aantreffen. Daarna trek ik moe maar tevreden naar huis. Binnen 
een weekje doe ik opnieuw een dagje mee als vrijwilliger! Dan sta ik aan een ander standje maar dat is 
geen probleem. Ik vind de fiche met info over het standje alvast op de website, dus ik kan mij opnieuw 
perfect voorbereiden.  
Ik leerde vandaag heel wat fijne mensen kennen, wat fijn dat ik hen terugzie op de kaas-en wijnavond 
voor vrijwilligers. Daar kunnen we onze ervaringen uitwisselen. Spannend! 
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