
 

 

Nieuwsbrief nr. 1, februari 2016 

Geslaagde take-off op 11 februari 2016 

 

Meer dan 60 geïnteresseerde Mollenaars en streekgenoten hebben 
deelgenomen aan onze infoavond. Dit resulteerde in niet minder dan 40 
geregistreerde vrijwilligers, grote publiciteit en steun van alle betrokken 
partijen zoals het OCMW en de gemeente Mol.  Alle presentaties en 
sommige krantenartikelen zijn beschikbaar op  de website van het Rode 
Kruis.  De deelnemers hebben voor frisse nieuwe ideeën gezorgd, die 
we zeker zullen gebruiken. 

Dankzij de grote publiciteit blijft het aantal kandidaat vrijwilligers 
gestadig groeien. Bond+in krijgt dagelijks minstens 2 nieuwe 
aanmeldingen binnen van geïnteresseerde mensen. 

Nieuwkomers 

Afgelopen week is een nieuwe familie met 1 kindje aangekomen in Mol. Wij gaan zo spoedig 
mogelijk kennismaken 

Een kleine greep uit de werking van Bond+In achter de schermen 
           Bezoekje naar de tandarts georganiseerd voor mama en 

kinderen. 
           Spelletje(s) schaak gespeeld 
           Tijdens een familiebezoek, zoveel thee gedronken dat de 

suikerlimiet overschreden was en we niet konden slapen. 
           Onze vrijwilliger die zich kandidaat stelde tijdens de 

infosessie, heeft met succes zijn rol als tolk opgenomen. 
           Tienermeisje vindt haar gading: cursus computer 

programmeren in SCRATCH is gestart. 
           Begin van vriendschap tussen 9-jarige meisjes verloopt 

spontaan. 
           Het Rode Kruis Tienen heeft van onze actie gehoord en 

vraagt info om ook daar een Bond+In op te starten. 

 

Gezocht 

           Vervoer met de auto voor 13-jarig meisje van en naar de tekenacademie, elke 
woensdagnamiddag van 
Ginderbuiten naar de tekenacademie in Mol Centrum; de les gaat door van 17.15 uur 
tot  20.45 uur 

           Gezelschap (mannelijk) voor ± 45-jarige papa met tieners, om de buitenlucht op te 
snuiven en ondertussen Vlaams te praten 

           Voetbalcompagnon, spelen en/of kijken, voor ± 45 jarige papa om even weg te zijn uit de 
dagelijkse sleur van zijn jonge familie 

           Prinsessen- en K3 kledij (eventueel ook andere K3 attributen) voor enthousiaste kleine 
K3-fans: 8, 6 en 4-jarige prinsesjes 

           Familie met kleine kinderen voor familie met kleine kinderen (1, 4, 6 en 7 jaar) om samen 
iets te doen. Vele mogelijkheden! 

Geïnteresseerd? Stuur je mail naar  bond.in.project@gmail.com met onderwerp “gezocht" 
 

http://rodekruis.be/afdeling/mol/wat-doen-we/internationale-hulp/bondin/
http://rodekruis.be/afdeling/mol/wat-doen-we/internationale-hulp/bondin/
mailto:bond.in.project@gmail.com?subject=Gezocht:


 
Enkele nuttige tips ... 

           Spreek over hier en nu, niet over hun moeilijke verleden 
           Maak duidelijke afspraken: bv. Vervoer: op welke manier komt jouw nieuweling naar de 

plaats van afspraak ? 
(vele nieuwelingen kunnen nog niet fietsen) 

           Geef een hand bij aankomst, vrouwen kunnen ook vrouwen begroeten met een kus 
           Maak duidelijk dat je vrijwilliger bent en wat dit inhoudt (de meesten weten niet wat 

“vrijwilliger”   betekent) 
           Ogen zeggen soms meer dan woorden 
           Verwacht niet te veel, maak tijd om de relatie te laten groeien 
           Be yourself, je bent geweldig! 

  
Goed bezig 

 

Eerste beeldje, gemaakt in de lessen van de tekenacademie. 

  1000 X dank aan alle vrijwilligers   

 

 

een project van en door vrijwilligers Internationale 
Samenwerking 

Contacteer ons vrijblijvend:  Bond+In 
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