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La Trao is de ondersteuningsmodule van vzw Onze Kinderen. 

 

La Trao, Esperanto voor ‘de weg’,  tekent sedert 2009 voor unieke combinaties van ervaringsgerichte programma’s met 

realtime coaching van cliënten in het algemeen en de ‘moeilijk begeleidbare’ cliënten en gezinnen in het bijzonder. Ons aanbod 

omvat meerdaagse duo-tochten en gezinstochten in binnen- en buitenland, korte ervaringstrajecten en langdurige ontheming 

time-outs. De focus ligt daarbij steeds op het verbindend-relationele : het herstellen, het versterken of het verduidelijken van 

relaties tussen cliënten en betekenisvolle figuren in hun directe omgeving.   

 

lokaal contactpersoon (m/v) 

 

taken 

De lokaal contactpersoon ter plaatse kent de regio als geen ander en brengt ideeën aan m.b.t. de uitwerking van 
een Classic of Junior. Hij/zij wil ons ontvangen tijdens een prospectiebezoek, brengt ons in contact met lokale 
mensen uit zijn/haar netwerk en kan daarbij zo nodig als tolk fungeren.  

Gezien het niet mededelen van de bestemming van Classic en Junior een wezenlijk deel uitmaakt van het format 
van La Trao, is deze tussenpersoon bereid om de ‘omerta’ te onderschrijven. 

 

profiel 

 affiniteit met de sector en met de werking van La Trao in het bijzonder. 

 beschikt over kennis van en heeft een netwerk binnen een bepaalde regio in het buitenland. 

 creatief, alternatief & discreet. 

 spreekt in voldoende mate de plaatselijke taal. 

 

wij bieden 

 deel uitmaken van de vrienden van La Trao (op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes, uitnodiging voor 

initiatieven van La Trao, toegang tot het netwerk, enz.). 

 weten dat je meewerkt aan nieuwe kansen voor mensen die nood hebben aan extra steun in de rug. 

 getuigenis kunnen afleggen van en anderen kunnen enthousiasmeren met je liefde voor een 
bepaalde regio. 

 eeuwige erkentelijkheid ... 

Interesse ? 

Contacteer ons vrijblijvend op info@latrao.be of 0032 51 75 53 04 
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