WAT I S E E N

buddywerking?
Buddywerking brengt een persoon met psychische

Buddywerking
Vlaanderen

moeilijkheden (de deelnemer) in contact met een

E R VA A

vrijwilliger (de buddy). Ze ontmoeten elkaar voor een
babbel of trekken erop uit voor een wandeling, een
fietstochtje, een filmvoorstelling, … Omdat een
persoonlijke ‘klik’ belangrijk is, houden we
altijd rekening met de verwachtingen
van deelnemer en buddy.

Regio MIDDEN en ZUID
W e s t- V l a a nd e r e n
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Regio Roeselare-Tielt
051 20 89 83 - 0475 85 13 33
roeselare-tielt.buddycontact@buddywerking.be
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Regio Menen
056 21 01 63 - 0473 78 97 56
menen.buddycontact@buddywerking.be
Regio Kortrijk
056 37 49 29
kortrijk.buddycontact@buddywerking.be
Regio Ieper-Diksmuide
057 22 12 12
ieper-diksmuide.buddycontact
@buddywerking.be
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jou?

Deelnemer Willem
Getui g enis

öö Ervaar je psychische moeilijkheden of heb je
WA A R O M E E N

een opname achter de rug?

“Mijn buddy verkleint de muur tussen mij en de

buddywerking?

öö Vind je het moeilijk om contacten te leggen

Als je psychisch kwetsbaar

öö Woon je zelfstandig of ben je dat van plan?

praten, die me begrijpt. En vooral … het is

öö Wil je graag regelmatig fijne dingen

iemand die me niet veroordeelt. Mijn huis voelt

bent, raak je gemakkelijk
sociaal geïsoleerd. Contact met

en ben je vaak eenzaam?

maatschappij. Het is iemand die me meeneemt
naar de buitenwereld, iemand waarmee ik kan

doen met iemand die jou

ook meer als een ‘thuis’ omdat ik zelf eens koffie

begrijpt?

mag schenken voor m’n buddy. En als ik wat

anderen is dan niet evident meer.

afwezig ben omdat de stemmen in

Buddywerking helpt je om opnieuw

mijn hoofd me afleiden, dan

vertrouwen te krijgen in mensen
en je weer open te stellen voor de
wereld rondom jou.

wat

begrijpt hij dat.”

bieden we aan ?

Buddy Eva

öö Een tweetal kennismakingsgesprekken

Buddy’s zijn geen hulpverleners.
Buddywerking draait om
gelijkwaardige relaties
en om sociaal contact in
een vriendschappelijke en
ongedwongen sfeer.

jouw wensen (man, vrouw, roker, niet-roker, ...)
öö Een buddy die op afgesproken tijdstippen tijd
vrijmaakt voor jou
öö Een buddy waarmee je alledaagse dingen kan

“Buddy zijn … voor mij is dat een avontuur.
Je weet nooit hoe het contact zal verlopen, wat
de reactie van je deelnemer zal zijn. Het is een

doen: wandelen, winkelen, babbeltje slaan,

beetje vallen en opstaan, met de nadruk op

iets gaan drinken, ...

‘opstaan’. Dat geeft me veel voldoening. Ik ben

öö Coaching en opvolging van de contacten
tussen jou en jouw buddy
öö Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
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Getui g enis

öö Een geschikte vrijwilliger, een buddy, volgens

de mens ook meer in zijn totaliteit gaan zien.
Je leert kijken door de ogen van iemand die de
wereld anders ervaart en daardoor leer je jezelf

met de verwachtingen en mogelijkheden van

ook echt kennen. Het is een zoektocht naar

jou en van de buddy

evenwicht, naar harmonie.”

