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Intesa is een dynamisch zorgbedrijf, gericht op volwassen personen met een 
beperking. Met een team van 194 medewerkers zijn we actief op het vlak van 
residentiële en ambulante zorg in onze centra in Borgloon, Hasselt, Sint-Truiden, 

Tongeren en Herk-de-Stad. 
 

Momenteel zoeken we vrijwilligers voor: 
 

 
Dagcentrum Selko Art – vervoer 

 

 

In dagcentrum Selko Art leven volwassenen met een fysieke beperking zich 
creatief uit met het vervaardigen van kaarsen en keramiek of doen ze aan semi-
industrieel werk. Binnen Selko Art krijgt iedereen de kans om zijn/haar talenten 

te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. Er is plaats voor een 15-tal personen.  
   

Dagcentrum Selko Art is gelegen in Berbroek, Steenweg 3, unit 409-410 
 
 

Doen: 
- Vervoer op maandag: 

 Maandagochtend:  

vertrek om 8.15 te Berbroek – Beverst – Runkst – Meidoorn 

Kuringen – Berbroek (terug omstreeks 10h) 

 Maandagavond:  

vertrek om 15.30h te Berbroek – Meidoorn Kuringen – Runkst – 

Beverst – Berbroek (terug omstreeks 17h) 

 Aanmelden kan voor één of voor beiden ritten 

  

- Vervoer op woensdag  

 Woensdagochtend:  

vertrek om 8.15 te Berbroek – Riemst – Meidoorn Kuringen – 

Berbroek (terug omstreeks 10h) 

 Woensdagavond: 

vertrek om 15.30h te Berbroek – Meidoorn Kuringen – Riemst – 

Berbroek (terug omstreeks 17h) 

 Aanmelden kan voor één of voor beiden ritten 
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Ontvangen: 

- Een fijne taak die aansluit bij jouw interesse 

- Een sluitende verzekering tijdens de verplaatsing van en naar de 

locaties, alsook ter plekke 

- Professionele begeleiding 

 
 

Geprikkeld? Neem dan contact op met Greet Schepens via het nummer 012 39 

04 60 of via vrijwilligerswerk@intesa.be 
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