Erfgoedcel Waasland zoekt een enthousiaste vrijwilliger behoud en beheer om mee te
werken aan het project “Herinneringskoffers”!
De Erfgoedcel Waasland wil de zorg voor en de bekendmaking van het Wase erfgoed
stimuleren. Om dit te bereiken werkt de Wase erfgoedcel samen met zowel vrijwilligers als
betaalde krachten, actief in de erfgoedsector.
Deze zomer werkt de erfgoedcel ook aan een project dat vanaf november 2015xxxx de
Wase ouderenzorginstellingen zal ondersteunen: het gaat om de aanmaak van
herinneringskoffers: 5 themakoffers vol filmpjes, foto’s en objecten rond de thema’s religie,
zorg, school, werk en vrije tijd. Op dit moment verzamelt de erfgoedcel de onderdelen van
deze koffers. De koffers zullen later ter beschikking gesteld worden van de Wase zorgsector
om deze o.a. in het kader van de reminiscentiesessies in te zetten.
Taak:
In overleg met de collega’s van de erfgoedcel onderzoeken hoe de door de erfgoedcel
ingezamelde objecten het beste gereinigd worden, alvorens deze deel kunnen uitmaken van
de koffers. De reiniging coördineren en uitvoeren. Suggesties aanleveren voor verpakking
van de objecten en deze zelf verpakken.
Profiel:
•
•
•
•
•
•

U bent een gedreven en dynamische persoonlijkheid, met interesse voor erfgoed en
oude objecten en kan zelfstandig werken;
U hebt kennis van enkele gangbare behoud- en beheerstechnieken voornamelijk voor
organisch en anorganisch materiaal (metalen, stoffen, houten, stenen objecten…);
U kan suggesties doen om de materialen goed te reinigen en in te pakken opdat zij
op lange termijn deel zouden kunnen uitmaken van de “Herinneringskoffers”;
U hebt goede kennis van de Nederlandse taal;
U bent bereid om uw kennis te delen met de medewerkers van de erfgoedcel;
U bent bereid om te werken vanuit de locatie van het bureau van de erfgoedcel (SintNiklaas). We bepalen in onderling overleg wanneer u al dan niet beschikbare tijd hebt
om u met deze taak bezig te houden.

Wat bieden wij in ruil?
•
•
•
•

De kans om de werking van de erfgoedcel van binnenuit te leren kennen en ervaring
op te doen in onze sector;
Een goed onthaal en vriendelijke omkadering in een aangenaam team bestaande uit
enthousiaste en dynamische erfgoedwerkers;
We proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw taak en hebben veel
waardering voor uw vrijwilligerswerk;
Alle onderlinge afspraken worden in een afsprakennota vastgelegd.
U kan zich hiervoor zo snel mogelijk (liefst voor 12 juli) xxxx kandidaat stellen door uw
korte CV + gemotiveerde brief aan ons te bezorgen. Dit kan via mail op het mailadres
erfgoedcel@interwaas.be of per telefoon op 03 780 52 10. Meer info: zie
www.erfgoedcelwaasland.be.

