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‘Lief en leed’ binnen Pax Kinderhulp 
 

Gewone zorg en aandacht ‘van mens tot mens’ voor elkaar haalt het beste in jezelf en in 

de ander naar boven. 

 

Inleiding 

Pax Kinderhulp is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Binnen een organisatie als de onze is 

betrokkenheid van de medewerkers op elkaar een groot goed. Zowel privé alsook in 

omstandigheden, de Pax betreffende, zijn er momenten waarop we van deze betrokkenheid blijk 

kunnen geven. 

Door de jaren heen hebben de meeste op elkaar betrokken werkverbanden wel een weg gevonden 

om op een goede manier aandacht te schenken aan bijzondere levensmomenten. Ga daar vooral 

mee door! 

Mogelijk kunnen onderstaande suggesties je hierbij wat behulpzaam zijn. 

 

Betreft medewerkers 

Bij geboorte van een nieuw gezinslid of een huwelijk ga je in eigen kring op gebruikelijke wijze om. 

Wanneer iemand langer dan zes weken ziek is wordt wellicht een attentie (bos bloemen, 

andersoortige ‘opkikker’ op prijs gesteld. 

Wanneer iemand langdurig ziek is, houd dan, in de mate van het gewenste, je betrokkenheid en 

belangstellende aandacht gaande. 

Wanneer een vrijwilliger is overleden zijn direct betrokken collega’s desgewenst aanwezig bij het 

afscheidsritueel. 

Wanneer de partner of ander gezinslid van een vrijwilliger is overleden zijn direct betrokken 

collega’s desgewenst aanwezig bij het afscheidsritueel. 

Wanneer een niet (meer) actieve vrijwilliger is overleden zijn oud-collega’s desgewenst aanwezig 

bij het afscheidsritueel. 

Bij ernstige ziekte en overlijden van een (oud)medewerker wordt ook het bestuur graag hiervan in 

kennis gesteld. 

 

Betreft vakantiegezinnen 

wanneer één van bovenstaand genoemde situaties zich voordoet binnen een vakantiegezin, is het 

aan de plaatselijke werkgroep om hiermee, in overleg met de direct betrokkenen, goed om te gaan 

en adequaat te handelen. 
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Gedenkwaardige andere momenten om met elkaar bij stil te staan 

een 12½- jarig jubileum als medewerker, een 25- jarig jubileum als medewerker, en zelfs soms 

een 40- jarig jubileum als medewerker komen voor. Momenten om met elkaar te  vieren op een 

wijze, die bij de jubilaris en het betreffende werkverband past. 

Bij actieve periode van 12½ jaar kun je denken aan een attentie van de Wereldwinkel (plm. € 

12,50 b.v. ‘vriendenkring’) uit te reiken door Werkcommissielid, focuspersoon bestuur of 

actieleider, wanneer uitreiking plaatsvindt in werkgroep bijeenkomst. 

Wanneer iemand 25 jaar actief is geweest kun je denken aan een attentie t.w.v. € 25,-- naar 

keuze, uit te reiken doorcommissie- of werkgroepslid, b.v. de voorzitter. 

Wanneer een medewerker na 10 jaar of langer actief te zijn geweest binnen Pax Kinderhulp zijn 

werkzaamheden beëindigt, komt deze in aanmerking voor een zilveren Pax-duif. 

Iemand kan ook om andere, bijzondere redenen in aanmerking komen voor een Pax-duif. De 

redenen hiertoe worden dan voorgelegd aan het bestuur en in goed overleg vindt hierin dan 

besluitvorming plaats. 

Betrokkene wordt voorgedragen door bestuursleden, werkcommissie, actieleider of werkgroep 

leden.  Voordracht wordt ingediend bij het bestuur. Een bestuurslid reikt Paxduif uit. 

 

Bijzondere momenten bij vakantiegezinnen (jubilea, vertrek na een aantal jaren) kunnen worden 

onderstreept op een door de werkgroep te bepalen wijze. 

 

n.b.: er zijn gastendoekjes en handdoeken met geborduurd Pax Kinderhulp-logo beschikbaar. 

 

Delen van belangrijke gebeurtenissen 

Belangrijke gebeurtenissen, die organisatie breed aandacht verdienen, kunnen worden geplaatst in 

een van de binnen Pax Kinderhulp bestaande communicatiekanalen (website, GezinPlus, 

nieuwsbrieven).  

Voor alle bovengenoemde activiteiten en aandachtsmomenten geldt dat bovenstaande enkel een 

indicatie is. Vanzelfsprekend alle ruimte aan ieder om ook op andere manieren naar eigen inzichten 

aandacht en zorg te schenken aan voorkomende situaties. 

Wanneer op plaatselijk niveau zich omstandigheden voordoen die ook landelijk zorg en aandacht 

behoeven dan wel tenminste geweten dienen te worden, is het zinvol wanneer ook het Bestuur 

wordt geïnformeerd. 

Daarnaast is ook Sociale Zorg van Pax Kinderhulp te allen tijde bereid om die zorg en aandacht aan 

medewerkers en vakantiegezinnen te verlenen, die in gewenste omstandigheden gevraagd wordt.  


