
Refu wie!? 
Refu interim is geen echt interimkantoor maar een sociaal project dat mensen die nieuw zijn in België
(asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers) en organisaties samenbrengt via
vrijwilligerswerk.  
We geven de vrijwilligers via workshops, activiteiten en bezoeken de goesting om aan de slag te gaan
als vrijwilliger in de brede sociale, culturele en vrijetijdssector, en een mogelijkheid om hun talenten
te verfijnen tot waardevolle competenties. Pintjes tappen op een festival, mee de schouders zetten
onder de speelpleinwerking, koken in de keukenploeg, mee acteren in een theaterproductie, een
festival opbouw, … voor elk wat wils! Wij staan in voor een goede matching en opvolging!
 
Refu waarom? 
Omdat anderstalige mensen die nieuw zijn in de stad soms een grote afstand tot de arbeidsmarkt
ervaren, en het soms lang duurt om deze kloof te overbruggen. Omdat ze vaak op zoek zijn naar
mogelijkheden om zich te oriënteren in onze samenleving en op de arbeidsmarkt, en op zoek zijn
naar kansen om Nederlands te oefenen. Omdat ze drempels ervaren om Belgische mensen te leren
kennen en een sociaal netwerk uit te bouwen. Omdat organisaties en besturen vaak op zoek zijn naar
gemotiveerde vrijwilligers. Omdat het organisaties motiveert en enthousiasmeert om meer diversiteit
in de organisatie en op evenementen te krijgen, en zo een betere afspiegeling te worden van de
superdiverse samenleving. En omdat het allemaal nog eens leuk om doen is ook!
 
Refu waar? 
Per ongeluk ontstaan op de Gentse Feesten in 2016, zijn we  momenteel actief in Gent, Sint-Niklaas,
Lokeren, Oostende, Menen, Kortrijk, Brugge en Leuven.
 
Refu hoe? 
Heeft je lokale Cokido-werking op bepaalde dagen wat extra handen nodig, dan kan je vanaf nu
beroep doen op Refu Interim vrijwilligers!  Dit kan voor zowel een halve dag als voor een volledige
dag. De vrijwilligers worden door jullie vergoed via een vrijwilligersvergoeding (€25 voor een halve
dag, €34 voor een volledige dag) en ondertekenen een vrijwilligerscontract .  En wij matchen uiteraard
iemand die graag en goed met kinderen kan werken!
 
Vraag minstens 1 maand op voorhand een eventuele samenwerking aan. Email naar
info@refuinterim.be, met vermelding van je Cokido-locatie. Een lokale medewerker neemt  zo snel
mogelijk contact met je op om alle afspraken te maken. 
Meer info: 
www.refuinterim.be 
Onze Facebookpagina 'Refu Interim'.
 


