
 

 

Nieuwsbrief nr. 4, november 

2016 

Uitnodiging voor vormingsavond voor nieuwe en ervaren vrijwilligers 

 

 
We nodigen je uit om te samen met ons te 
leren en te groeien als Bond+In vrijwilliger 

Wanneer: 7 december 2016 om 19h 
Waar: CC ’t Getouw, vergaderzaal 3 

Tijdens deze avond lichten we nieuwe en ervaren vrijwilligers in over 
uitdagingen die ze kunnen ondervinden bij hun werk. Als vrijwilliger wil je 
een positieve impact hebben op het leven van een nieuwkomer. Soms kan 
het echter anders uitdraaien dan verwacht. Dhr. Jo Kuypers (expert integratie 
van Prisma) zal advies geven over wat je kunt verwachten en welke negatieve 
signalen je kan opvangen tijdens jouw vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld 
depressie of agressie.  Hoe moet je als vrijwilliger reageren op bepaalde 
situaties: wat kan je doen en wat doe je beter niet? 

We bekijken successen en tegenslagen en proberen er samen uit te leren. 
Onze vrijwilligers krijgen de kans hun eigen ervaringen en activiteiten met 
nieuwkomers te delen.  Hierdoor kunnen we met Bond+In onze vrijwilligers 
en nieuwkomers nog beter helpen! 

De infoavond is open voor Bond+In vrijwilligers en iedereen met interesse in 
dit thema. Breng dus gerust een kennis mee! 

Nieuws over de nieuwkomers 

Tijdens de zomer hebben we 5 nieuwkomers uit Syrië mogen verwelkomen in ons project. Een van hen is 
ondertussen verenigd met zijn vrouw en twee kinderen. Helaas heeft een van de nieuwkomers uit Irak, die 
Bond+In begeleidt, het nieuws gekregen dat hij het land moet verlaten. 

Veel Bond+In nieuwkomers hebben in juni een examen Nederlands afgelegd. De resultaten waren over het 
algemeen goed, maar de spreekvaardigheid kan beter. Hierbij kunnen onze vrijwilligers het verschil 
maken.  

Een familie heeft de OCMW woning (“LOI”) moeten verlaten. Het was moeilijk voor de familie maar het 
OCMW en onze vrijwilligers hebben de familie gesteund en ondertussen hebben ze een andere woning 
gevonden. 

Een meisje van 3 jaar is in september voor het eerst naar school gegaan. Ze gaat graag naar school en leert 
nieuwe vriendjes kennen.  

Een tiener gaat dit jaar voor het eerst naar de secondaire school. Bond+In heeft steun gegeven bij het 
zoeken naar een school en volgt het verder op.  

Een nieuwkomer heeft in enkele maanden tijd werk gevonden. Een andere nieuwkomer is zelf aan de slag 
als vrijwilliger in een rusthuis. Door zich in te zetten voor de senioren kan hij zijn Nederlands oefenen.  

 

  



Een kleine greep uit de werking van Bond+In achter de schermen 

 Deze zomer hebben we acht mensen leren 

 fietsen, met vallen en opstaan én met succes             

9 deelnemers … met een grote wilskracht 

3 vaste fietsbegeleiders … met passie 

4 samenwerkende Molse instanties … full ondersteuning 

verkeerspark Mol … educatieve en veilige fietsomgeving 

zeer degelijke fietsen en materialen … veilig 

7 fietslessen van 1,5 uur … kwaliteit 

1 terugkomdag … zinvol 

2 fietstochten door het centrum van Mol onder 

begeleiding… eindresultaat 

IEDEREEN TEVREDEN 

 
 

Gezocht 

- Algemeen coördinator om samen met Tanja de werking van Bond+In te realiseren: man, teamplayer, ervaring 

met humanitaire projecten, management skills. Gemiddeld 2 à 3 uur per week, soms meer, soms minder.  Stuur je 

CV met motivatiebrief naar bond.in.project@gmail.com. 

- Medewerker Bond+In secretariaat Gemiddeld 1 à 2 uur per week, soms meer, soms minder. 

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

 

Enkele nuttige tips ... 

           Neem ‘begeleiden’ als het uitgangspunt in plaats van ‘leiden’    

 Oordelen is ‘niet begrijpen’ – Begrijpen kunnen we pas als we naar de mensen hun verhaal 
luisteren. 

 Gebrekkige kennis van de taal? Wist je dat 80% van onze communicatie gaat via non-verbale 
signalen en maar 20% via verbale communicatie? 

 Samen iets doen maakt praten makkelijker: samen wandelen, samen koken… Je zal zien dat het 
makkelijker gaat dan ergens aan een tafel te zitten en te ‘moeten’ praten. 

 Jouw passie en gedrevenheid betekent veel voor de nieuwkomers! 

Uitstap met nieuwkomers 

 

De mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het Red Star Line museum 

in Antwerpen was een succes. We hebben veel positieve reacties gekregen 

van onze vrijwilligers en nieuwkomers. Het museum is nog steeds open voor 

bezoek, en toegang is nog steeds gratis wanneer vrijwilligers en 

nieuwkomers samen een uitstap maken. Reserveer je tickets enkele dagen 

op voorhand via RSL-Balie@stad.antwerpen.be met vermelding “Bond+In 

vluchtelingen”. 
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  1000 X dank aan alle 

vrijwilligers 

  

 

 

een project van en door vrijwilligers 

Internationale Samenwerking 

Contacteer ons vrijblijvend:  

Bond+In 
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