
STICHTING BALANS ZOEKT DRINGEND 

VRIJWILLIGERS VOOR 

NAAILESSEN ! 
 

Iedere maandag, dinsdag en donderdag is het een gezellige drukte bij de naailessen van 

Stichting Balans in De Plantage in Soest. Verschillende vrouwen gaan er aan de slag met 

hun projecten. Sommige zijn beginners en hebben veel uitleg en begeleiding nodig, anderen 

kunnen geheel zelfstandig kleding op maat maken. Voor deze naailessen is zo veel 

belangstelling dat wij inmiddels een wachtlijst hebben van ruim 30 vrouwen. Voor hen zijn 

we op zoek naar vrijwilligers die een nieuwe groep willen starten! 

 

Een enthousiaste groep vrijwilligers geeft met veel 

plezier naailessen aan vrouwen, veelal met een niet 

Westerse afkomst, die voor zichzelf of de kinderen 

kleren willen maken of herstellen. Omdat beginners 

redelijk intensieve begeleiding en uitleg nodig 

hebben en de meer gevorderden soms tegen 

problemen aanlopen of vragen hebben, is het 

belangrijk dat er voldoende mensen zijn die kunnen 

helpen. Daarom zijn we op zoek naar meerdere 

vrijwilligers. 

 

Wat vragen we van je? 

Samen met een aantal vrijwilligers begeleid je zowel beginnende als gevorderde cursisten. Je weet hoe 

een naaimachine werkt en beschikt over de benodigde ervaring in het maken van kleding. Je geeft uitleg 

aan beginnende cursisten over hoe een naaimachine werkt, hoe ze eenvoudige voorwerpen moeten 

maken en je helpt ze om hun projecten succesvol te voltooien. Voor de meer gevorderde cursist ben je 

aanspreekpunt bij vragen en onduidelijkheden. Naaimachines en naaibenodigdheden zijn aanwezig. 

 
 

Ben je handig met naald en draad en vind je het leuk om uitleg te geven? Ben je sociaal ingesteld en vind 

je het leuk om te werken met mensen van diverse nationaliteiten? Ben je beschikbaar op een of meer 

dagdelen per week (met uitzondering van de schoolvakanties)? Dan komen wij graag zo snel mogelijk 

met je in contact! 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Stichting Balans, Zoulikha Seddiki, 06-57552129, z.seddiki@stichtingbalans.nl 


