
Forrest & Friends, c’est quoi? 

 
Forrest & Friends vzw vangt dieren op en biedt hen een gelukkig 
leven. Onze dieren komen uit de dierenindustrie, zijn gered van 
verwaarlozing, zijn in beslag genomen of aan ons afgestaan.  

Er zi>en vele soorten dieren bij ons, maar het zijn voornamelijk 
weidedieren: varkens, runderen, schapen, geiten, pony’s 
runderen, duiven, kalkoenen. 

Bij Forrest & Friends zijn de dieren de baas. Dat wilt zeggen dat 
we hen zo’n kwalitaEef mogelijk leven bieden en dat we hen 
volop dier willen laten zijn. Bezoekers zijn welkom Ejdens 
opendeurdagen en bij begeleide bezoeken in groep. Er zijn voor 
bezoekers dus geen vaste openingsuren en - op hangbuikvarkens 
na - kunnen dieren enkel op afstand geadopteerd worden.  

Op onze weides zi>en zo’n 300 dieren. Het is een hele klus en 
het kost een aardige duit om alle dieren te verzorgen. 

Hoewel dat een hele leuk taak is, is het ook hard werk. Daarom 
zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de 
dagelijkse taken op de sanctuary. 
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wie ben jij? 

Je hebt een hart voor dieren 
en wilt een vzw helpen die 
dieren opvangt 

Je ben vlot in omgang en je 
bent geduldig 

Je kan fysiek werk verze>en 
en hebt geen angst van grote 
en sterke dieren 

Je kan Ejdig communiceren 
met Forrest & Friends of 
andere vrijwilligers 

Je bent pro-acEef, je ‘ziet 
werk’. Je bent ordelijk en 
punctueel 

Je bent bereid te leren van 
anderen  

Slecht weer of koude 
schrikken je niet af  

Je kan 1x per 14dagen een 
voor- of namiddag voor ons 
vrijmaken 

wat ga je doen? 

Na een (online) kennismaking 
en rondleiding, draai je mee 
met de coördinator, zij zal je 
taken geven 

Taken kunnen o.a. zijn: 

• kleine klussen en 
herstellingen 

• groenonderhoud 

• onderhoud lokalen en 
materiaal 

• kleine sanitair- en 
elektriciteitswerken 

VRIJWILLIGERSVACATURE: 

KLUSSER 



Forrest & Friends, wie zijn dat? 
 
Forrest & Friends vzw werd in 2017 opgericht door Sofie en 
Dimitri, twee dierenartsen met een hart voor dieren. Nadat ze 
enkele hangbuikvarkentjes en geiten hadden opgevangen 
kwamen ze met het idee om een sanctuary te beginnen.  

Van het één kwam en het andere en vandaag is de sanctuary 11 
hectare groot, telt ze 300 dieren en zijn er +/- 50 vrijwilligers 
voor en achter de schermen aan de slag. Sofie en Dimitri hebben 
beiden ook een job, wat betekent dat de sanctuary heel wat 
vrijwillige handen nodig hee^ om de missie van de sanctuary te 
realiseren: een kwaliteitsvol leven aan geredde dieren bieden én 
mensen sensibiliseren over de omgang met dieren.  

Onze vrijwilligers komen uit alle geledingen van de samenleving. 
Forrest & Friends verwelkomt dan ook iedereen die dieren én 
mensen een warm hart toedraagt.  

Heb je interesse om als klusser bij ons aan 
de slag te gaan?  

Stuur dan een mail naar 
jo@forrestandfriends.org

2

 
 wat bieden wij je? 

Bij Forrest & Friends vzw 

• Help je een vzw waarin mensen 
het beste van zichzelf geven om 
de zwaksten in onze 
samenleving te helpen 

• Help je dieren om een 
kwaliteitsvol leven te leiden 

• Leer je dieren kennen die gered 
zijn uit de industrie of 
verwaarlozing hebben gekend 

• Ontwikkel je een band met 
zachtaardige, nieuwsgierige 
dieren die elk een eigen 
persoonlijkheid hebben 

• Kom je terecht in een 
gemoEveerde groep vrijwilligers 

• Help je mensen bewust worden 
van het lot van dieren in onze 
samenleving 

 
check zeker 

• forrestandfriends.org 

• Onze IG pagina 

• Onze FB pagina

mailto:jo@forrestandfriends.org?subject=Klusser!
http://forrestandfriends.org
https://www.instagram.com/friendsforrest/
https://www.facebook.com/forrestfriendsvzw

