
Mijn eerste dag als stagiair in Wijkcentrum De Kring 

Dinsdag 13 oktober 

Om half 9 was het zover, mijn eerste stagedag in Wijkcentrum De Kring. Terwijl iedereen van 

mijn klas al een eerste stagedag achter de rug hadden, mocht ik vandaag beginnen. Ik had 

heel veel stress, maar dat was niet nodig. Ik kreeg een warm onthaal en kreeg al onmiddellijk 

de uitleg hoe alles hier in wijkcentrum De Kring verloopt en ze overlopen nog eens mijn 

uurrooster. Het eerste dat ik hier mocht doen was de cafetaria. De mensen kunnen hier eten 

en drinken aan een lage prijs en dat de hele dag lang. Er komt hier meer volk naartoe, dan ik 

had kunnen denken. Niet alleen mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Na de 

uitleg over hoe alles in de cafetaria verloopt, kan ik aan de slag. Tot 10 uur heb ik samen met 

hulp in de cafetaria gestaan en de mensen bediend.  

Daarna mocht ik mee gaan helpen in de Babybazaar, een winkeltje met allemaal 

babyspulletjes. De winkel bestaat voornamelijk uit vrijwilligers die daar elke dinsdagochtend 

van 9 uur tot 12 uur staan. De winkel zelf is open van 10 uur tot 12 uur, maar de vrijwilligers 

zetten in een uurtje de tijd de winkel klaar om te openen. Er brengen heel wat mensen 

babyspulletjes die ze kunnen inruilen tot jetons. Daar kunnen ze zelf andere babyspulletjes 

uit de winkel voor meenemen. Je kan natuurlijk ook je babyspulletjes afgeven, zonder dat je 

daar jetons voor hoeft terug te krijgen. Ik mocht helpen met de kleertjes te sorteren. De 

kleertjes die daar niet worden gebruikt worden naar de kringloopwinkel gebracht. Nadat de 

kleertjes zijn gesorteerd, worden de kleertjes gewassen en gestreken. Daarna mocht ik de 

kleertjes aan de kapstok hangen en die kunnen dan zo in de winkel.  

Na de Babybazaar, mocht ik terug eventjes in de cafetaria staan. Daarna was het al 

middagpauze. Na de middagpauze stond ik terug eventjes in de cafetaria en daarna mocht ik 

meedoen aan Taalbazaar. Taalbazaar is een “les” voor anderstaligen die zo Nederlands 

kunnen leren. Ze krijgen niet echt les zoals op school, maar ze krijgen per maand een 

onderwerp waar ze enkele lessen over praten. Deze maand is het onderwerp beroepen. De 

mensen mochten eerst vertellen wat ze van beroep gedaan hebben in eigen land en wat dat 

inhoudt. Ze proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen. Na dat gesprek mochten ze nog 

praten over beroepen dat ze hier in België uitoefenen en beroepen die ze in het algemeen 

nog kennen. Daarna kregen ze eventjes pauze. Het tweede deel van het gesprek werd 

geholpen door kaartjes die elk een plaats met veel beroepen voorstelt. Ze moesten al die 

beroepen proberen te raden en uitleggen wat ze daar allemaal doen. Na dit gedeelte was de 

“les” gedaan.  

Ik vond het zeker een geslaagde dag. Ik heb al verschillende dingen mogen doen op één dag. 

Het leuke is ook dat je voldoening krijgt van de mensen die je helpt. Ik vind het ook mooi hoe 

de werknemers en vrijwilligers hun best doen om de mensen zo goed mogelijk te helpen. Ik 

kijk er alvast naar uit om mijn stage hier verder te zetten! 

Nieke Van Thuyne 
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