
VRIJWILLIGERSVACATURE 

(m/v/x)  
 

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers om zich in te zetten voor het driedaagse jongerenevent Future 

Proof te Leuven. 

Future Proof is een samenwerking tussen Broederlijk delen en Oxfam België en wil jonge mensen 

(vanaf 18 jaar) samenbrengen om zichzelf te voeden en hun activisme te verdiepen. Dit door middel 

van interessante lezingen en interactieve workshops en zich te verbinden met gelijkgezinden. Naast 

inhoud is er ook een cultureel aanbod. 

Wie zoeken we? 
Vrijwilligers die een groot of klein engagement willen opnemen. Tijdens de voorbereidingsfase houdt dit in dat 
je het programma (inhoudelijk) mee vorm geeft door o.a. interessante sprekers te zoeken, een debatformat uit 
te werken, gepaste inkleding  te bedenken etc. Ook tijdens Future Proof zijn er vele taakjes: van barman tot 
decorbouwster. Alle talenten zijn welkom! 
 
Thema? 
Deze editie is getiteld “In institutions we trust !?” In deze tijden van polarisering, complottheorieën en 
alternative facts onderzoeken we waar we nog waarheden kunnen vinden en hoe we vertrouwen kunnen 
houden in de geijkte instellingen. Of moeten we op zoek naar andere kanalen om onze honger naar activisme 
te stillen? 
 
Hoe doen we het? 
We komen tot april enkele keren samen op vastgelegde data (29/11, 15/12, 16/01, 27/2 en 23/3), waar we 
samen brainstormen en knopen doorhakken. Afwisselend  in Leuven en Brussel. En uiteraard ben je eregast op 
Future proof zelf. 
 
Waar? 
Future Proof vindt plaats te Leuven.  
 
Wanneer? 
Future Proof gaat door van 20 tot en met 22 april 2023 
 
What’s in it for me? 
• Gemaakte onkosten worden volledig terugbetaald. 
• We voorzien drank en vegetarisch eten op elke vergadering. 
• Je ontmoet gelijkgestemden en misschien je toekomstig lief? 
• Eeuwig respect, en het staat ook goed op je CV! 
 
Profiel 
• Je bent jong, energiek en met een hart voor de wereld. 
• Je hebt tijd en zin om mee je schouders te zetten onder een ambitieus project. 
 •Je bent sociaal en werkt graag in groep 

Geïnteresseerd? 
 
Meer info? Neem contact op met info@future-proof.be en we helpen je graag verder. Deadline voor deze 
vacature is 20 november 2022. Neem alvast een kijkje op onze site www.future-proof.be 

 


