
     Info  

  Ambassadeur worden 

 
Wie of wat is een Ambassadeur ? 

 

Mensen die zich belangeloos mee inzetten voor Lost & Co op een manier die bij hen past. Onze 

organisatie wordt versterkt en verlies zichtbaarder en meer bespreekbaar gemaakt. Dit kan op 

verschillende, onderling af te spreken, manieren zoals 

- meewerken aan een evenement of studiedag 

- mee je schouders zetten onder een project  

- je verhaal delen op onze website 

- met regelmaat vertellen over onze werking zodat mensen de weg vinden 

- specifieke expertise inzetten om onze werking te versterken bv. je communicatie-tools, 

je ICT-kennis 

  

Samen met graag gedaan-ers en compagnons vormen ambassadeurs het hart van onze werking. 

 

Wat je zeker moet weten 

Integriteit 

Werken met kwetsbare mensen vraagt zorgzaamheid en respectvol omgaan met grenzen, gegevens 

en gevoelens. We maken graag eerst kennis met jou voor we samenwerken.  

Elke bijdrage is waardevol 

Lost & Co is blij met elke bijdrage, klein of groot. Voor wie zich verloren voelt is het aanbod een teken 

dat anderen hen oprecht een warm hart toedragen in de moeilijke periode die ze doormaken.  

Sommige zaken dienen geregistreerd te worden 

We hebben een vrijwilligerspagina waarop sommige zaken geregistreerd dienen te worden.  

 

 

 

 

 

 



Info, ondersteuning en bedanking 

Via onze website, facebookpagina en de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte. Heb je een vraag 

of loopt iets niet naar wens, aarzel dan niet ons te contacteren. Je kan, wanneer je tijd en zin hebt, 

ook gratis deelnemen aan: 

 Lost & Co-llega’s waar ervaringen worden uitgewisseld en je de werking mee vorm kan geven 

op een manier die bij je past. 

 Lost & Co-llege: vorming rond rouw, verlies, veerkracht die maakt dat je geïnspireerd blijft.  

 Graag Gedaan-groepsactiviteiten 

Daarnaast nodigen we jullie jaarlijks uit op een d(r)ink. Het is fantastisch dat iedereen zich op zijn 

manier zich engageert en dat mag die avond eens extra in de verf gezet worden ! 

 

Verzekering 

Je bent als vrijwilliger verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.  

Wat vragen we van jou? 

 Je bent bereid om je minstens één jaar te engageren als ambassadeur. 

 Je maakt Lost & co mee zichtbaar binnen je netwerk. 

 Je ondertekent de vrijwilligersovereenkomst en erkent zo mee achter onze werking te staan 
en je te houden aan de afspraken die we maken rond privacy en integriteit 

 

Wat bieden we jou? 

 Je bent deel van een ploeg geëngageerde mensen op een manier die bij je past 

 Een zinvol engagement waarbij we samen iets in beweging zetten  
 

Ja, laten we kennismaken! 

Heb je interesse om Ambassadeur te worden? 

Laat het ons weten via info@lostenco.be 

Je hoort dan gauw van ons. Heb je vragen,  

aarzel niet ons te bellen of te mailen via 

kathleen.roskams@lostenco.be 

0478 55 63 97 

 

 Van harte welkom ! 
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