
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, koeien, 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. Social 
media, onze website en onze nieuwsbrieven zijn 
communicaEekanalen die ons helpen om onze missie waar te 
maken: ze dienen dus om aan educaEe te doen en om fondsen 
voor onze werking te generen zodat wij zoveel mogelijk dieren 
een waardig leven kunnen bieden.  

Samen met de social media manager zorg jij voor content om 
onze boodschap en missie zo goed mogelijk over te brengen. 
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wie ben jij? 

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

Je kan werken met plaLormen 
als: Instagram, Facebook, 
Youtube, Slack, Canva …  

Je hebt enige ervaring in 
fotobewerking en grafisch 
werk. 

Je kan werken met tools als 
Meta Business, Hootsuite, …  

Je kan zelfstandig een 
overzicht bewaren over 
verschillende mediakanalen 
en een planning opmaken 

Je kan samenwerken met 
andere vrijwilligers die 
content aanleveren en de 
mediakanalen managen. 

wat ga je doen? 

Je plant berichten in op onze 
sociale media kanalen en hebt 
daarbij aandacht voor de 
verschillende soorten posts 
die nuSg zijn voor F&F (bvb. 
events, adopEes, donaEes, …). 

Content die content creators 
en andere vrijwilligers 
aanleveren vinden via jou een 
weg naar onze sociale media. 

Je brainstormt mee over 
creaEeve themaEsche 
content. 

Je denkt mee na over 
adopEeposts, promo voor de 
webshop en F&F-events. 

VRIJWILLIGERS VACATURE: 

MEDIA MANAGER 



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 10 tot 15 vrijwilligers 
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 media manager bij 
ons aan de slag te gaan?  

Mail dan naar  
jo@forrestandfriends.org 
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 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 

• Doe je nuSge ervaring op qua 
content creaEon en media 
management. 

 
check zeker 

• forrestandfriends.org 

• Onze IG pagina 

• Onze FB pagina 

http://forrestandfriends.org
https://www.instagram.com/friendsforrest/
https://www.facebook.com/forrestfriendsvzw

