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Je moet het maar doen

De Week van de Vrijwilliger verschijnt dit 
jaar onder het thema ‘PUUR’. Puur, want 
vrijwilligerswerk komt uit het hart. Je ver-
dient er geen geld mee, maar het maakt 
de wereld een pak rijker.

Vlaanderen telt maar liefst 750.000 
vrijwilligers. Sommigen doen dat elke 
dag opnieuw, anderen maken zich met 
momenten vrij. De één geeft veel tijd, de 
ander wat minder. Maar één ding hebben 
ze gemeen: die duizenden vrijwilligers 
zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil 
in voor een goed doel, in hun buurt, bij 
acties en evenementen, zo ook bij COC. 
Want ook COC kan jaar in, jaar uit rekenen 
op bijna 2000 vrijwilligers. Onze vak-
bondsafgevaardigden zetten hun talent 
in om andere collega’s bij te staan op hun 
school of centrum. En daarvoor zeggen 

wij zeker deze week heel graag een wel-
gemeende dankjewel!

COC is een vakbond voor en door de 
leden. Daar zit onze kracht. Zonder het 
engagement en de vinger aan de pols op 
de werkvloer zou COC nooit haar rol kun-
nen opnemen zoals ze dat vandaag doet. 
Onze vakbondsafgevaardigden zijn onze 
spreekbuis en barometer op de werk-
vloer. Ze komen naar vormingen om hun 
collega’s zo goed mogelijk te informeren 
over de onderwijsactualiteit of sociale 
wetgeving. Dat vraagt engagement. 
In een alsmaar egocentrischere maat-
schappij vraagt dat ook durf en toont dit 
aan dat solidariteit nog springlevend is. 

De campagne koos dit jaar niet voor niets 
de zin ‘Je moet het maar doen’ als bood-

schap. Het combineren van een drukke, 
niet altijd even werkbare job, met een ge-
zinsleven én een rol als vrijwilliger, is verre 
van evident. Maar het blijft noodzakelijk! 
Het zijn net de warmte en solidariteit van 
al deze vrijwilligers die het leven mooier 
maken. Denk buiten onze vakbondsafge-
vaardigden ook maar aan de mensen die 
ouderen een bezoekje brengen, voor dieren 
zorgen of werken aan het milieu … Je moet 
het maar doen! 

Tijdens Dé Week van de Vrijwilliger wil COC 
graag laten zien dat wij die inzet niet van-
zelfsprekend vinden. Bedankt aan al onze 
vakbondsafgevaardigden waarmee wij al-
lemaal samen sterk voor onderwijs staan!

Week van de vrijwilliger
Staat de week van 29 februari tot 8 maart 2020 ook al in jouw 
agenda gemarkeerd? In de onze wel, want dan zetten wij de COC-
vrijwilligers in de bloemen voor hun inzet en engagement.

KOEN VAN KERKHOVEN

Vrijwilligers hebben 
niet noodzakelijk de tijd, 

wel het hart

Op wie kan je altijd 
rekenen:
 kabouters
 toverfeeën

 vrijwilligers

Niemand kan 
alles doen, 

maar iedereen 
kan iets doen

WAAR EEN 
VRIJWILLIGER 

IS, 
IS EEN WEG
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IETS VOOR 
NIETS DOEN, 
MAAKT JE 

RIJK 



