
- Persbericht - 

 

 

Ook vrijwilligerswerk kreunt onder de COVID-crisis. 
 

Radio 2 en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

samen in de bres voor vrijwilligerswerk:  

“We willen maar liefst 1.000 kandidaten laten proeven van 

vrijwilligerswerk tijdens de Week van de Vrijwilliger.” 
 

500.000 vrijwilligers. Volgens cijfers van de Koning Boudewijnstichting waren vóór 

corona zoveel Vlamingen aan de slag bij tal van vrijwilligersorganisaties en lokale 

besturen in Vlaanderen. Maar ook daar gooit corona jammer genoeg roet in het eten: 

na de lockdown-stop vinden mensen moeilijker de weg terug naar het 

vrijwilligerswerk waardoor dagelijks zo’n 3.500 diverse vacatures blijven 

openstaan. Om dat gat te dichten, slaan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en 

Radio 2 nu de handen in elkaar: tijdens de Week van de Vrijwilliger – van zondag 

27 februari ’22 t.e.m. zondag 6 maart ’22 – willen ze maar liefst 1.000 kandidaten - 

of ‘Wéldoeners’ - laten proeven van vrijwilligerswerk. 

 

“Het blijft ons veel plezier doen dat zoveel duizenden Vlamingen wél de weg naar 

vrijwilligerswerk vinden, maar mede door de corona-crisis blijft het invullen van 

specifieke vacatures een enorme uitdaging”, vertelt Eva Hambach, directeur bij het 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. “We zijn dan ook enorm blij dat Radio 2 zich 

mee voor de kar spant om samen 1.000 Wéldoeners te zoeken voor de Week van 

de Vrijwilliger. Want alles begint met het eens te proberen.”, aldus Eva Hambach. 

 

Rino Ver Eecke, nethoofd Radio 2, treedt haar bij: “Met 500.000 vrijwilligers in 

Vlaanderen is vrijwilligerswerk een niet te missen onderdeel van onze samenleving. 

Als Radio 2 proberen we voortdurend in te spelen op wat leeft. Zeker vanuit onze 

sterke regionale aanwezigheid hopen we om vrijwilligersorganisaties in héél 

Vlaanderen te versterken met gemotiveerde Wéldoeners. Of we zullen slagen in ons 

doel van 1.000 nieuwe vrijwilligers? Dat weten we aan het einde van de Week van 

de Vrijwilliger, maar het hele Radio 2 team doet zijn uiterste best!”, aldus Rino Ver 

Eecke. 

 

Op weldoener.be kunnen vrijwilligersorganisaties en lokale besturen nu al vacatures 

plaatsen om tijdens de Week van de Vrijwilliger iedereen kennis te laten maken met 

hun werking. Vanaf 15 februari 2022 zullen geïnteresseerde vrijwilligers op diezelfde 

website kunnen zoeken naar openstaande vacatures in hun buurt. 

 


