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Wij zoeken ook lokale coachen:
• met maturiteit en verantwoordelijkheidszin 
• die enthousiast kunnen bezielen
• die goed kunnen onderhandelen en
 bemiddelen
•  die de talenten van vrijwilligers weten te
 ontdekken en in te zetten 
•  die sterk kunnen communiceren

Wat bieden Wij u?
• Begeleiding door een coach, bij wie je terecht
 kan met vragen en zorgen.
• Een gemotiveerde ploeg van vrijwilligers, via 
 de coach in contact met hulpverleners van
 OCMW en andere diensten.
• Een gezellige, open omgeving met veel ruimte
 voor eigen inbreng.
• Een vrijwilligerscontract met wederzijdse
 afspraken en engagementen. Hierbij hoort ook
 een verzekering.
• Regelmatig vormingsaanbod.
• Een interessante ervaring en verrijking van  
 uw cv.

meedoen?
Als je interesse hebt om mee te doen met dit maatjesproject, kan je je
aanmelden als vrijwilliger via www.limburggastvrij.be of mailen naar

info@limburggastvrij.be of telefoneren naar 0468 35 75 38. Wij nodigen je dan 
graag uit voor een kennismaking.
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Ook in jouw gemeente zijn er mensen die zijn 
gevlucht uit hun land. Zij hebben behoefte aan 
contact en willen onze taal en cultuur leren 
kennen. Om hierbij te helpen kan je ‘maatje’ 
worden van één of meerdere van 
deze vluchtelingen.

Veel vluchtelingen willen graag Nederlands leren. 
Zij hebben ook recht op Nederlandse taallessen. 
Toch is er behoefte aan maatjes die regelmatig 
met hen afspreken om Nederlands te spreken 
of hun taalkennis bij te spijkeren. Hierbij is geen 
specifieke ervaring of deskundigheid vereist.

Wij willen dat vluchtelingen zelfstandig hun 
weg vinden in onze samenleving; ook zij willen 
dat. Daarom zijn er vrijwilligers nodig die deze 
mensen willen begeleiden en coachen naar 
zelfredzaamheid.

Je kan samen met hen op verkenning gaan: 
samen boodschappen doen, een koffietje
drinken, eten koken, spelletjes spelen, een 
wandeling door je woonplaats of regio
maken. Zij hebben ook graag uitleg over 
gezondheidszorg en scholing, over wonen of
werken, alles op zijn tijd… Zo krijgen zij gaandeweg 
een zicht op de Belgische samenleving. 

Wat Wordt er van een maatje-vrijWilliger 
verWacht?
Dat je tijd en aandacht wilt investeren in de 
vluchteling en zijn familie. Je geeft blijk van
inlevingsvermogen en geduld. Zo kan je 
vertrouwenspersoon worden van de vluchteling.
Een vrijwilliger is echter geen hulpverlener. Waar 
nodig, verwijs je de vluchteling door naar andere
bevoegde instanties. Je maakt deel uit van een 
team vrijwilligers in het lokale ‘maatjesproject’. Een
vrijwillige coach brengt dat netwerk regelmatig 
samen om ervaringen uit te wisselen en van 
mekaar te leren. Je staat er dus zeker niet alleen 
voor.

Wij zoeken vrijWilligers:
• met affiniteit voor vluchtelingen
• met inlevingsvermogen
• die een vertrouwensband kunnen opbouwen
• die sociaal en communicatief zijn
• die goed hun grenzen kunnen bewaken
• die graag in team overleggen
• met een basis aan administratieve
 vaardigheden
• die (minimaal) één dagdeel per week
 beschikbaar zijn, en dit voor een langere
 periode.

In Limburg zoeken vluchtelingen nog steeds een plaatsje om te leven. 
Als vrijwilliger kan je hierbij een belangrijke rol spelen. Je kan gedurende zekere tijd ‘maatje’ zijn 
van een vluchteling (en familie) en deze sterker maken om zijn/haar leven hier terug op te nemen.

enkele voorbeelden hoe jij als maatje iets kan betekenen voor een vluchteling (en familie):
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