Buddyproject vluchtelingen
Met dit project biedt het OCMW extra ondersteuning aan de (erkende) vluchtelingen die
verblijven in het Lokaal Opvanginitiatief van Hoegaarden.
Vanuit een laagdrempelig contact van mens tot mens, koppelen we een betrokken inwoner
aan een specifieke vluchteling. De buddy is de link naar onze samenleving en kan daarmee
heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. Maar voor beide kanten
is contact een verrijking en geldt dat werelden worden vergroot. Onze missie is dan ook
tweeledig: het sociale isolement van vluchtelingen doorbreken en de betrokkenheid van de
Hoegaardiers bij de opvang van vluchtelingen vergroten.
Algemene taken van een buddy
-

Vluchtelingen wegwijs maken in Hoegaarden: waar is de (kring)winkel, de school, de
dokter, de apotheker, …
Bereid zijn om soms mee te gaan naar de winkel, school, … indien nodig
Ondersteunen in het Nederlands bij deze contacten
Ondersteunen in administratie en bereid zijn om nauw samen te werken met de
sociaal werker aangaande de vluchteling.
Samen te zoeken naar dag- of vrijetijdsbesteding in de buurt
Helpen bij de uitbouw van een lokaal sociaal netwerk.

Dit zijn de praktische noden waar buddy's op inspelen, maar de grote meerwaarde van het
buddyschap schuilt in de persoonlijke aanpak en het sociaal contact. Een buddy is bereid om
hulp te bieden indien nodig. Buddy zijn is geen vrijwilligerswerk voor enkele dagen, maar
vraagt een engagement van langere duur.
De juiste match is belangrijk
Als buddy stap je in een andere leefwereld die vaak hard en complex is. Bij voorkeur maken
we een koppeling tussen mensen die het goed kunnen vinden met elkaar en op bepaalde
vlakken (leeftijd, geslacht, …) overeenstemmen met elkaar. Vanuit het OCMW zorgen wij
voor een duidelijk kader met opvolging én ondersteuning door een professionele kracht.
Profiel van een buddy
-

Geduldig zijn
Gemotiveerd zijn om vluchtelingen te ondersteunen
Respect hebben voor ieders cultuur
Respect hebben voor de grenzen van de cliënt
Respect hebben voor de eigen grenzen
Respect hebben voor de privacy van de cliënt
Specifieke ervaring of diploma zijn niet vereist

Vrijwilligers gezocht!
Ben je opzoek naar een uitdagende en leerrijke ervaring waarbij je je hulp kan bieden aan
vluchtelingen? Geef ons een seintje! Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten!

Vacature buddy
Wat bieden we jou?
-

De kans om mee te bouwen aan een gastvrij Hoegaarden
De mogelijkheid om je wereldbeeld te verruimen en veel te betekenen voor een
specifieke vluchteling
Je wordt begeleid door de vrijwilligersverantwoordelijke en hebt op regelmatige
basis contact met andere buddy’s om ervaringen te delen.
Je wordt verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk

Wat verwachten we van jou?
-

Je wil en kan tijd vrijmaken voor een persoonlijk contact met een vluchteling,
afhankelijk van de eigen agenda's
Je staat open voor een gaat respectvol om met verschillende culturen,
opvattingen, religies en gewoonten.
Je bent flexibel en geduldig
Je weet van aanpakken en durft doorzetten.
Je kan je eigen grenzen aangeven
Je bent discreet met persoonlijke informatie van de cliënt
Je bent bereid om nauw samen te werken met de sociale dienst van
het OCMW.

Interesse? Vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij spreken graag af voor een
kennismakingsgesprek !

Contact:
Verantwoordelijke project- en vrijwilligerswerking:
An VAN ENDE

Tel: 016 80 87 83
GSM: 0474 10 29 52

e-mail: an.vanende@ocmwhoegaarden.be

