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Genk, 9 april 2021 

 

Betreft: Brief ter bekendmaking van digi-project LPV 

 

Beste, 

 

Digitalisering van de meest kwetsbaren verdient nu in tijden van corona nog meer onze aandacht. Met 

de steun van het Vlaams Ministerie van Welzijn kunnen we met het LPV een eigen Digi-project 

uitrollen waarbij we inzetten op digitalisering van de meest kwetsbare mensen op de vlucht. Op 

verschillende locaties in Limburg voorzien we digipunten met toegang tot digi-materiaal en vormingen 

voor zowel vrijwilligers als de doelgroep - nieuwkomers en andere kwetsbare groepen. Dit alles met 

het oog op een grotere digitale participatie en integratie.  

 

Om dit te bekomen willen we de meest kwetsbare mensen op de vlucht opsporen via goede 

samenwerkingen met onze partners en hen toeleiden via vrijwilligers/buddy’s naar cursussen op maat 

bij de centra voor Basiseducatie. Zij beschikken over jarenlange ervaring met expertise voor deze 

kwetsbare doelgroep. Momenteel gaan we van start met de toeleiding en intakes van de kandidaten 

naar cursussen op maat bij Basiseducatie. 

 

In tweede instantie willen we op verschillende plaatsen in Limburg1 een digipunt uitrollen of 

versterken. Het project voorziet middelen en vormingen om zowel vrijwilligers alsook de doelgroep - 

nieuwkomers en andere kwetsbare groepen - digitaal te versterken en hun digitale participatie te 

bevorderen. We zijn nog steeds actief op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers die interesse hebben om 

zowel zichzelf als mensen in een kwetsbare positie digitaal te versterken. Mogen we daarom vragen 

om ons project verder bekend te maken via jullie eigen kanalen (website e.a.) en de 

vrijwilligersvacature (annex) te delen? Dat zou ons enorm vooruithelpen.  

 

Heb je vragen? Twijfel dan niet om onze projectcoördinator Arne Aerts te contacteren. Meer info over 

ons project vind je terug op de website www.limburggastvrij.be.  

 

We hopen er samen met jullie een geslaagd project van te maken!  

 

Hartelijke groeten, 

 

Het LPV-Team  

 
1 Momenteel ligt onze focus op Genk, Diepenbeek, Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren en Borgloon. 
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ANNEX: Vrijwilligersvacature voor LPV-project digitale geletterdheid bij kwetsbare nieuwkomers 

in Limburg. 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers digitale geletterdheid bij kwetsbare nieuwkomers in Limburg 

 

Wie zoeken we? 

Je bent iemand met een warm hart voor de samenleving! Je vindt het leuk om zelf bij te leren en 

andere mensen wegwijs te maken, online en offline in hun nieuwe buurt/gemeente. Je hebt ervaring 

of bent nieuwsgierig naar het werken met digitale tools en maakt anderen graag wegwijs hierin? Dan 

ben jij de geschikte kandidaat! 

 

Wat kan je bij ons doen? 

Mensen op de vlucht willen hun leven hier zo snel mogelijk vormgeven en zoeken naar kansen voor 

een nieuwe toekomst. Toch botsen ze nog te vaak op allerlei drempels, o.a. voor een goede digitale 

participatie. Het LPV is daarom op zoek naar vrijwilligers die mensen op de vlucht digitaal willen 

versterken. Wij voorzien alvast een vorming zodat je comfortabel aan de slag kan, thuis of in één van 

onze digipunten. Ervaringsdeskundigen en/of kennis van Engels/Arabisch/Dari/Farsi zijn altijd een 

extra troef. Heb je interesse? Schrijf je in via info@limburggastvrij.be of 0468 35 75 38. Je wordt 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek! 
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