
SPIRO - Tochtvrijwilliger  
 

 

Waarom SPIRO kiest voor werken met tochtvrijwilligers? 

SPIRO ontstond als project binnen NATURE, een kansenorganisatie die resoluut kiest voor werken 
met vrijwilligers.  De keuze voor werken met vrijwilligers vertrekt vanuit waar NATURE – ook voor 
deelnemers- voor staat:  

- kansen bieden tot  kansen tot [zelf]ontdekking en [zelf]ontplooiing  
- kansen bieden om te verbinden met jezelf, de natuur, de ander  
- kansen om te ont-moeten  

en dat alles vanuit een waarderende en emanciperende benadering.   

We geloven dat een vrijwillig engagement zich bij uitstek leent om in contact te komen met eigen 
‘goesting’ en ‘zingeving’. Die goesting en zingeving zijn een vurige motor voor het werk dat een 
vrijwilliger verricht. En die energie en warmte laat zich voelen.  

De keuze voor werken met vrijwilligers is geen financiële overweging. Strikt genomen kunnen SPIRO 
tochten zonder de ondersteuning van een vrijwilliger georganiseerd worden. We geloven echter in 
de meerwaarde van de vrijwilliger op tocht 

- als authentieke, ‘gewone’ mens en niet-therapeut,  
- als klankbord en warm contact, als tochtgenoot 
- als ‘andere’ om mee in contact te gaan en zich toe te verhouden 
- als stevig paar schouders in de praktische voorbereiding, uitvoering en afronding van de 

tocht.  

 

Wat we verwachten van een SPIRO-tochtvrijwilliger 

- Kan zich scharen achter de visie en missie van SPIRO 
- Stapt op vrijwillige basis een SPIRO tocht mee. Engageert zich voor de toch van begin tot 

einde (voorbereiding tot opruim en nabespreking). 
- Werkt in afstemming met de Adventure Therapeut, die de eindverantwoordelijkheid draagt 

over de tocht op veiligheidstechnisch en therapeutisch vlak. 
- Is vlot in trektochten (stappen, dragen, koken, oriënteren, kamperen, ..),   
- Is bereid om praktisch te ondersteunen in de voorbereiding, tijdens de tocht, en in de 

afronding. Steekt graag de handen uit de mouwen. 
- Op outdoor-technisch vlak is de SPIRO tochtvrijwilliger een paar (figuurlijke) stevige extra 

schouders voor therapeut en deelnemers. 
- Maakt vlot contact.  
- Heeft een gezonde portie zelfvertrouwen en kan bij zichzelf blijven in een nieuwe groep 
- Heeft van nature een waarderende benadering 
- Kent eigen grenzen: fysiek, emotioneel, in interactie tot anderen en gaat daar gepast mee 

om. 
- Kan zich positioneren op een manier die het therapeutisch proces niet verstoort 


