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Project Du(pl)o  zoekt buddy’s 

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?  

Du(pl)o wil samen met jou (op)bouwen, struikelen, vallen en weer opstaan… 

 

Heb je interesse in vrijwilligerswerk? Bied je graag een luisterend oor aan mama’s en papa’s met (een) 

kind(eren) tussen 0 en 3 jaar? 

Voel je je  aangesproken om samen een koffie te drinken, een fietstocht te maken, een babbel te doen, 

een spel te spelen…  en sta je open voor mensen in kansarme situaties, dan is ‘Du(pl)o’ iets voor jou!  

De buddy… 

 biedt een luisterend oor en geeft tijd en aandacht aan het jonge gezin, 

 steunt jonge mama’s en papa’s die willen leren omgaan met de nieuwe situatie, hun sociaal 

netwerk willen vergroten, 

 steunt de jonge ouders bij contacten met zorgverstrekkers, kinderzorgdiensten, 

hulpverleners,… 

 versterkt de ouders in hun ouder-zijn, rekening houdend met hun eigen waarden, wensen, 

behoeften,… 

 

Specifiek richten we ons naar gezinnen die het, om wat voor reden dan ook, financieel moeilijk 

hebben. 

… op een speelse en creatieve manier… 

Als vrijwilliger ben je geen hulpverlener, maar wel een ‘maatje’, iemand die samen met het gezin op 

pad gaat, oprechte aandacht schenkt, persoonlijke ondersteuning biedt en samen met het gezin fijne 

ervaringen opdoet. Als "buddy" word je voorgesteld aan één gezin uit de doelgroep. Jullie ontmoeten 

elkaar minstens 2 keer per maand (moment in overleg tussen jou en het gezin).  

Belangrijk om weten is dat de vrijwilliger beroep kan doen op een degelijke verzekering, de nodige 

vormings- en terugkommomenten en ondersteuning door de projectmedewerker. 

 

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken of heb je vragen omtrent dit project?  

 

Vul dan onderstaande velden in en bezorg ze ons zo snel mogelijk terug via 

duplo@sociaalhuis.wetteren.be  of Sociaal Huis Wetteren, Scheldedreef 52, 9230 Wetteren. 
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Achternaam         

Voornaam         

Straat + nr.         

Postcode         

Woonplaats         

Telefoon privé         

Mobiel nummer         

E-mail          

Geboortedatum        

Gezinssituatie:    alleenstaand  samenwonend  gehuwd 

    Kinderen:  0  1  2  3  meer dan 3 

Huidig werk / activiteiten       

  Fulltime  Parttime 

Waarom wil je buddy worden bij Du(pl)o? 

      

Heb je al eerder vrijwilligerswerk gedaan? Zo ja, omschrijf dan bij welke organisatie en wat de aard 

van het vrijwilligerswerk was. 

      

Waarom zou jij een goede buddy zijn? (sterke punten, ervaringen, …) 

      

Via welke weg heb je van het Du(pl)o project gehoord? 

      

Wij gaan er vanuit dat je minimaal 2 keer per maand beschikbaar bent (momenten in overleg tussen 

jou en het gezin af te spreken). 

 Ja,  ik ben minimaal 2 keer per maand beschikbaar 

Wij gaan er van uit dat je over een attest van goed gedrag en zeden model 2 (geschikt voor 

uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, animatie of begeleiding van minderjarigen valt) 

beschikt. 
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 Ja, ik beschik over een attest van goed gedrag en zeden, model 2, en bezorg het bij het 

kennismakingsgesprek aan de projectmedewerker. 


