
Vrijwillig medewerker Jeugd Ontbijt Breda via IMW Breda 

Vind jij ook dat kinderen een behoorlijk ontbijt nodig hebben voor ze aan hun schooldag beginnen 
zodat ze zich beter kunnen concentreren en daardoor beter leren op school? En beschik jij over fijne 
sociale vaardigheden en een eventuele blik die net iets verder kijkt dan de voordeur?  

Dan is dit misschien iets voor jou!  

Een keer in de week breng jij op een aantal adressen (ongeveer 10) een pakket met ontbijtproducten 
voor een hele week. In dit pakket zit genoeg voor de basisschoolleerling(en) op dit adres. 
Daarnaast vragen we je om contact te leggen met de ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen. Je hebt 
de tijd om dit op je gemak vorm te geven.  
 
Niet iedere ouder/ verzorger is in staat te zorgen voor een goed ontbijt voor een kind. 
Het Jeugd Ontbijt Breda zet zich samen met het IMW Breda in om hierin verandering te brengen. 
Want immers, zonder ontbijt heeft een kind geen energie om te leren. En leren vergroot zijn/ haar 
kans op een goeie toekomst! 
In het tweede kwartaal van dit jaar starten met dit project.  
 
Wil jij je steentje bijdragen aan dit project? Of wil je meer informatie? Laat ons dit dan graag spoedig 
weten via lsinke@imwbreda.nl   (t.a.v.  Lenny Sinke), 076-5305888 of 06-18236230. 
Natuurlijk praten we graag verder met je over de inhoudelijke kant van dit op handen zijnde project. 
 
Bij ons is werken aan het welzijn van anderen de corebusiness. We hopen op jouw bijdrage hieraan! 
Natuurlijk zijn er bij het IMW meer mogelijkheden om je als vrijwillig medewerker te ontplooien naar 
behoefte, zoals teambijeenkomsten, workshops volgen, collegiaal contact en scholing. 
 
We kijken uit naar de samenwerking. 
Graag tot binnenkort. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Lenny Sinke 

 

Coördinator Vrijwillig Medewerkers 

IMW Breda  
Willemstraat 20 
4811 AL Breda 
Tel: 076-5305888/ 06-18236230 
 
Werkdagen: ma,di,wo en do 
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