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Voorwoord 

Internationale vrouwensolidariteit is voor de Vrouwenraad erg belangrijk. Daarom is  de 

Vrouwenraad - de koepel van vrouwenorganisaties in Vlaanderen - in 2016 met een 

buddy(piloot)project gestart in de regio Antwerpen in het kader van 'Vrouwen ontmoeten Vrouwen'.  

Dit project kwam tot stand in 2016 dankzij een financiering van Fedasil in het kader van de jaarlijkse 

nationale projectoproep. Dit is een fonds dat kortdurende en innovatieve projecten ondersteunt 

voor asielzoekers in opvang. Het project kreeg financiering in 2016 en in 2017. In 2017 hebben we 

het project uitgebreid naar andere regio’s in Vlaanderen. 

Het buddyproject organiseert een samenwerking tussen vrijwilligsters en vrouwelijke vluchtelingen. 

Specifiek focussen wij op alleenstaande erkende vluchtelingenvrouwen met of zonder kinderen die 

net een erkenning hebben gekregen en nood hebben aan ondersteuning bij de zoektocht naar een 

woning in hun transitiefase. Het doel is om samen een veilige en betaalbare woning te vinden. 

Voor je aan deze zoektocht begint, maak je eerst kennis met elkaar en probeer je een persoonlijk 

contact op te bouwen. Het is belangrijk bij de eerste ontmoeting te luisteren naar de vrouwelijke 

vluchtelingen en ze niet te overstelpen met allerlei vragen. Hun verhaal komt op de eerste plaats. Zo 

groeit er vertrouwen tussen een vluchtelinge en een buddy en wordt er uitleg gegeven over de hulp 

die we kunnen bieden. Het moeilijkste punt is niet alleen een woning vinden maar ook de klik maken 

tussen de verschillende culturen. Dat gaat voor buddy’s die ervaringsdeskundigen zijn wel 

gemakkelijker dan voor vrijwilligers die voor het eerst in contact komen met een vluchtelinge. 

De matching tussen buddy en vluchtelinge wordt in eerste instantie gemaakt door de buddy-

verantwoordelijke, maar het is vooral de buddy die de ‘grote’ matching maakt tussen een 

vluchtelinge en de maatschappij. Levenservaring en kennis van verschillende culturen zijn een 

pluspunt om succes te creëren. Daarom werken wij vaak in ‘tandem’! Dit wil zeggen dat een buddy, 

die zelf een vluchtelingengeschiedenis heeft en de taal spreekt van de vluchtelinge samen op stap 

gaat met een Belgische buddy. We geven de vrouwen genoeg ruimte en tijd om te spreken en zelf 

beslissingen te nemen, ieder volgens haar eigen mogelijkheden en capaciteiten. 

Tijdens de zoektocht naar een woning beginnen we samen een nieuw verhaal. Zo kunnen de 

vrouwen bezig zijn met iets ‘positiefs’ en hun oorlogs- of vervolgingsverleden even achter de rug 

laten. We spreken over hun vooruitzichten en wat de volgende stap wordt. Zo is het verleden minder 

aanwezig in hun leven en kijken de vrouwen uit naar hun toekomst. 

Nadat de vluchtelinge een woning gevonden heeft en verhuisd is, heeft ze meer zelfvertrouwen en 

kan ze rust vinden in haar nieuwe woonst. Ze heeft vaak voor het eerst in haar leven zelf keuzes leren 

maken. Ook kunnen buddy en vluchtelinge eventueel nog in contact met elkaar blijven en  

participeren aan de groepsactiviteiten van de ledenorganisaties van de Vrouwenraad. De 

vluchtelingen die we begeleid hebben, kunnen op hun beurt een buddy worden of meehelpen bij het 

vertalen voor Belgische buddy’s die geen Arabisch, Somali, Farsi, Tigrinya  … spreken.  

Zo smeden we wereldwijd een band tussen vrouwen: we helpen elkaar en we verrijken elkaar. 

Samen bouwen we aan een warmere wereld waar plaats is voor iedereen en iedereen kansen krijgt. 

Vrouwen ontmoeten Vrouwen! 

Magda De Meyer  Voorzitter Vrouwenraad 
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Inleiding 

 

Mensen op de vlucht 

 

Mensen op de vlucht, een bijna dagelijks beeld in het journaal. Meestal niet in onze achtertuin maar 

ver weg van onze leefwereld. Mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor oorlog, geweld, 

hongersnood, racisme, seksisme… Op zoek naar een veilig oord, om te overleven, om te werken, op 

weg naar betere kansen voor zichzelf en hun kinderen. Soms geraken ze dichter bij ons, na veel 

moeilijkheden en angst. Ze komen hier terecht in opvangcentra of in lokale opvang initiatieven (LOI) 

en wachten - meestal maandenlang - op de uitkomst van hun asielprocedure. Vaak vergeten we dat 

het hier om mensen gaat. Mensen die een thuis hadden, een familieleven, werk… en die helemaal 

opnieuw moeten beginnen. Vluchten is alles achterlaten en niet weten wat je zal vinden.  

 

Vanuit de Vrouwenraad willen we solidair zijn met vluchtelingen, samenwerken en luisteren naar 

hun verhalen. Elke getuigenis of verhaal van vluchtelingen neemt ons mee in hun leefwereld en 

maakt hun angst en onzekerheid een beetje tastbaar voor ons. Onze boodschap bestaat erin om 

mensen samen te brengen en elkaar te ontmoeten, mensen te verbinden en elkaar zo te versterken. 

Samen met onze ledenorganisaties en vrijwilligers hopen we om vluchtelingen beter te begrijpen. Zo 

kan er begrip en wederzijds respect in de plaats komen. Dit vergt openheid naar elkaar toe en geen 

wantrouwen maar wel een klimaat van welkom en vertrouwen in elkaar.  

 

In België werden in 2017 zes op tien asielzoekers erkend of krijgen subsidiaire bescherming. Dit is 

enerzijds goed nieuws omdat ze in België kunnen blijven maar anderzijds wil dit zeggen dat de grote 

stroom van erkende vluchtelingen zo vlug mogelijk het opvangcentrum of het LOI (lokaal opvang 

initiatief) moeten verlaten. Zij bevinden zich in de ‘transitiefase’ ( van materiële hulp naar financiële 

hulp) wat wil zeggen dat zij slechts twee maanden de tijd hebben om een woning te vinden. Door de 

huidige crisis op de huurmarkt is dit een groot probleem. 

 

Vrouwen op de vlucht.  

 

Ongeveer één derde van de asielaanvragen komt van vrouwen. Zij vragen bescherming om dezelfde 

redenen als mannen maar er is ook een steeds groter wordende groep die om specifieke 

gendergebonden redenen asiel vraagt. Omdat zij omwille van hun positie in de samenleving vervolgd 

worden - gewoon omdat ze vrouw zijn - en te maken krijgen met specifieke vormen van geweld 

(genitale verminking, verkrachting, eerwraak…). Elke vrouw wil net als wij zijn wie ze werkelijk is en 

worden wie ze kan zijn. Het is een eenvoudig verlangen. Maar de basisvoorwaarden om dat 

verlangen enige kans te geven, worden nog maar al te vaak geschonden.  

 

Vanuit deze vaststellingen heeft de Vrouwenraad al enkele jaren het initiatief genomen om samen te 

werken met asielzoeksters en vluchtelingenvrouwen in de opvangcentra en LOI’s en met 

vrijwilligsters van onze ledenorganisaties. Zo startten we in 2012 met de ‘vrouwengroepswerkingen’  

in alle opvangcentra van Vlaanderen en Brussel, in 2016 met het ‘buddypilootproject’ in de regio 

Antwerpen en in 2017 met een uitbreiding van de buddywerking naar andere provincies van 

Vlaanderen steeds in samenwerking met Fedasil, het Rode Kruis en de gemeentelijke OCMW’s. De 

Vrouwenraad vraagt dus specifieke aandacht voor vrouwen en kinderen die bijzonder kwetsbaar 
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zijn voor geweld tijdens hun vlucht, in de eerste opvang en in het nieuwe leven dat ze hier zullen 

uitbouwen.  

 

Buddyvrijwilligsters begeleiden erkende vluchtelingenvrouwen bij het zoeken naar een woning en 

ondersteunen hen om een sociaal netwerk op te bouwen. Via de buddywerking hebben een groot 

aantal vluchtelingenvrouwen in 2016 en 2017 een woonst gevonden en  buddyvrijwilligsters hebben 

ervaringen gedeeld en kennis opgedaan. Precies om deze rijkdom aan informatie te delen met 

medewerkers, vrijwilligers en met geïnteresseerde vrouwen en mannen, werd deze toolkit 

samengesteld.  

 

1. Waarom een buddywerking voor vrouwelijke vluchtelingen? 

 

De bevindingen van onderzoek en praktijkervaringen geven duidelijk aan dat vrouwen - ten opzichte 

van mannen - in een bijzonder kwetsbare positie zitten. De vluchtelingen komen vaak uit landen 

waar vrouwen niet dezelfde kansen krijgen als mannen (om te studeren bijvoorbeeld), waar ze 

traditioneel een geringe rol spelen in het publieke leven en waar ze minder inspraak hebben dan 

mannen. Deze situatie zet zich vaak voort wanneer zij in een nieuwe samenleving terecht komen. 

Bovendien komt de zorg voor de kinderen bijna automatisch bij hen terecht. Al deze elementen 

maken dat het risico op isolement groter wordt. De specifieke zorgen bovenop de machteloosheid 

en onzekerheid over de toekomst maken dat vrouwen het extra moeilijk hebben. Anderzijds zien we 

dat veel vrouwen een ongelooflijke veerkracht hebben. Ze willen niet bij de pakken blijven zitten en 

willen alle nieuwe kansen voor een betere toekomst met beide handen grijpen.  

 

Inzetten op de meest kwetsbare groep, aandacht hebben voor hun specifieke behoeften en inspelen 

op de sterke innerlijke kracht van de vluchtelingenvrouwen: drie doelstellingen die de uitbouw van 

een buddywerking voor vrouwen rechtvaardigen. Op die manier wordt er ook een antwoord 

geboden op de concrete noden en behoeften.  

  

Bijzonder aan dit project is het idee om samen te werken met ervaringsdeskundigen - 

vluchtelingenvrouwen - en de samenwerking te stimuleren met vrijwilligsters - vrouwen en 

vrouwenorganisaties uit de buurt van de opvangcentra - wat mogelijk het begin kan zijn van een 

sociaal netwerk tussen beide groepen. Zo’n netwerk is een belangrijke brug en stimulans voor de 

integratie van vluchtelingenvrouwen in onze samenleving. Het is ook een unieke kans om de 

discriminatie en negatieve beeldvorming ten aanzien van vluchtelingen om te zetten in positieve 

steun vanuit de samenleving.  

 

Vrouwelijke vluchtelingen en buddyvrijwilligsters 

 

Vluchtelingen beginnen met een lange tocht vanuit hun land en vervolgens met een zoektocht in een 
nieuw land. Een tocht naar een land waar ze veilig kunnen leven en waar een nieuw leven hen staat 
op te wachten, na een lange onderbreking. 
De procedure duurt lang vooraleer ze erkenning krijgen. Maar eens ze een positieve beslissing 
ontvangen, beginnen ze zo snel mogelijk aan hun nieuwe leven. Het is een dubbel gevoel, enerzijds blij 
met de erkenning en anderzijds droevig door heimwee en verlies. Alles is vreemd : de taal, de nieuwe 
wereld waarin ze een toekomst zullen moeten opbouwen….  
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In het midden van deze chaotische situatie kunnen we met de buddywerking heel veel ondersteuning 
bieden. Voor deze vluchtelingenvrouwen zijn buddyvrijwilligers de eerste contactpersoon met de 
buitenwereld, de eerste sociale hulp… Buddy’s zijn vrouwen zoals jij en ik die hen begeleiden, richting 
kunnen geven en hen op weg helpen. Tranen en een glimlach mengen zich met elkaar tijdens onze 
eerste ontmoeting. Emoties en opluchting van de zware voorbije maanden of misschien jaren komen 
naar boven. 
Hoe kan een buddy alles op een goede en juiste manier aanpakken?  
Zijn we sterk genoeg om te luisteren?  
Ik ben ervan overtuigd dat iedere persoon zijn eigen manier heeft om zijn menselijke kant te tonen en 
om zijn missie in het leven te vervolledigen. 
 
Het is goed om te weten dat deze nieuwkomers alles zullen doen voor de eerste keer. De eerste keer 
alleen gaan wonen, de eerste keer een huurcontract op hun naam afsluiten, de eerste keer een 
bankrekening openen om zelf alles alleen te financieren.  
Vluchtelingenvrouwen zijn dus voor het eerst onafhankelijk en hebben hun eigen rechten. 
Ze hebben verschillende rechten (recht op leefloon, recht op installatiepremie…), en dit wordt dan ook 
duidelijk uitgelegd. De rol van de vrijwilliger is cruciaal in deze fase. Als vrijwilligers leggen we hen uit 
hoe ze die rechten moeten waarderen en hoe ze op de juiste manier er mee om te gaan. 
We zoeken niet alleen naar huisvesting maar ook naar onze gezamenlijke waarden om de matching 
efficiënter te maken. Wij zijn samen vrouwen en wij kunnen elkaar goed verstaan en beter begrijpen. 
Dat is de kern en de reden van onze ondersteuning die tot hiertoe heel succesvol is verlopen. 
 
We kunnen ons de vraag stellen: Waarom zouden we buddy worden terwijl we thuis lekker kunnen 
genieten, wat een leukere optie lijkt want buddy zijn vraagt veel inzet, energie en tijd. Wij, 
buddyvrijwilligers kennen de waarden en de normen van deze maatschappij, wij passen ze toe en het 
is onze taak het aan nieuwkomers  aan te leren. Op die manier gaat hun integratieproces vlotter en 
gemakkelijker verlopen. We zien dat het verschil niet alleen ligt bij hun geloof of hun kledij maar ook 
in hun manier van denken. Het feit is dat deze vrouwen vaak opgevoed en opgegroeid zijn in een 
totaal andere maatschappij waar de mannen meestal de voogd zijn van vrouwen. Waar eigen 
beslissingen niet veel waard zijn en waar veel verboden is en weinig toegelaten is.  
 
Alles zal het verantwoordelijkheidsgevoel, vooruitziendheid, veiligheid, beter samenleven, ten goede 
komen. Bij elke ontmoeting zullen we zien hoe belangrijk de rol van de vrijwilligers is en hoe 
belangrijk hun aanwezigheid is voor dit project. 
Ik geef iedereen gelijk die zegt dat het niet gemakkelijk is een woning te vinden en zeker niet voor een 
vluchteling. Maar we zijn hier juist om moeilijke zaken toch mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig. 
Zonder moeite, proberen, vragen stellen en starre structuren of mensen bewegen, zal het niet gaan. 

 
Vanuit onze ervaring bij dit project hebben we geleerd hoe we toch veel mogelijk kunnen maken. We 
hebben ook vastgesteld dat zonder samenwerken er niet veel gedaan kan worden en er weinig 
resultaat is. Maar met onze gezamenlijke inzet helpen we vrouwen hun leven terug op te bouwen, 
weer zin te krijgen in het leven en hun dromen waar te maken. 
 
De opdracht van het ‘buddyproject’, de uitvoering van het werk, de coördinatie, de matching, de 
communicatie, de samenwerking met LOI’s  hebben reeds veel vluchtelingenvrouwen sterker gemaakt 
en hen een veilige woonst verzekerd.  
Hierbij wil ik iedereen die hieraan meewerkt aanmoedigen om vol te houden en verder te gaan. Om 
het met één woord te zeggen: ik heb heel veel ‘RESPECT’ voor jullie. 

 
 Alia Hebba 
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2. Waar gaat het over? 

 

Vanuit de Vrouwenraad,  met ondersteuning van Fedasil, zijn we in 2016 gestart met een 

buddypilootproject in de regio Antwerpen. In 2017 is de buddywerking uitgebreid naar Limburg 

daarna Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De bedoeling is om deze werking stap voor 

stap over Vlaanderen te verspreiden en duurzaam te verankeren bij onze lokale partners.  

 

De doelstelling van dit project is kwetsbare vrouwelijke vluchtelingen weerbaar te maken en te 

versterken om samen met een buddy de transitiefase, van materiële hulp naar financiële steun, te 

overbruggen. Dit gebeurt concreet door ondersteuning te bieden bij het faciliteren van het vinden 

van een woning.  Specifiek focussen wij ons op alleenstaande vrouwen met en zonder kinderen die 

net een erkenning hebben gekregen en nood hebben aan ondersteuning bij de zoektocht naar een 

woning in de transitiefase. 

 

We kunnen ondertussen vaststellen dat de buddymethodiek werkt. Hiermee bedoelen we dat de 

meerderheid  van de erkende vluchtelingenvrouwen een woning heeft gevonden binnen de 2 à 3 

maanden. Deze vrouwen voelen zich nu ‘welkom’ in België. Dit heeft zeker te maken door de 

samenwerking met de buddy-ervaringsdeskundigen. Deze vluchtelingenvrouwen komen 

bijvoorbeeld uit Irak, Iran, Congo en Egypte en zijn ook actief in de stuurgroep van de buddywerking.   

Twee van deze stuurgroep-leden wonen al een hele tijd in België terwijl de andere twee nog jong zijn 

en maar enkele jaren hier wonen. Zij begrijpen als eerste de noden en behoeften van de 

vluchtelingenvrouwen, kennen hun cultuur en zijn bekend  met de administratie die bij het zoeken 

naar een woning nodig is. Bovendien is het belangrijk de vrijwilligsters van onze 

vrouwenledenorganisaties hierbij te betrekken. Zij gebruiken hun sociale (informele) netwerken bij 

het zoeken naar een woning en scheppen vertrouwen bij de huiseigenaren.  

 

Wanneer vluchtelingenvrouwen een woonst gevonden hebben en dus de ‘materiële’ noden ingevuld 

zijn, is het nog vaak nodig om aandacht te schenken aan hun ‘mentale’ noden. Bijvoorbeeld iemand 

die naar je verhaal of naar je zorgen luistert om zo even de dagelijkse problemen te vergeten of 

samen contact leggen met de buitenwereld. We proberen hierbij te vertrekken vanuit de innerlijke 

kracht en de kennis van de vrouwen en we reiken hen middelen aan om sterker in het leven te staan. 

Zo bereiken we bij deze vluchtelingenvrouwen een gevoel van erbij horen en krijgen ze meer 

zelfvertrouwen. Dat vraagt van de buddy-vrijwilligsters flexibiliteit, creativiteit, out-of-the-box 

denken en handelen met respect naar elkaar toe. 

  

Na het pilootjaar 2016 in de regio Antwerpen is de werking geografisch uitgebreid naar Vlaanderen. 

De goede praktijken en methodieken van de buddywerking zijn doorgegeven en verankerd bij de 

lokale vrouwenorganisatie YWCA-Antwerpen. Tevens wordt de doelgroep - alleenstaande 

vluchtelingenvrouwen – tijdelijk uitgebreid naar vluchtelingenvrouwen in familieverband. 
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Ontmoeting en empowerment 

 

Ontmoeting is de basis van onze buddywerking met vluchtelingenvrouwen en bij ontmoeting hoort 

communicatie van mens tot mens. Het is aandacht geven aan elkaar en open staan voor elkaar, 

gelijkwaardig en met veel betrokkenheid maar vooral een ‘positieve’ basishouding.  

Dus niet een ‘wij’ en ‘zij’ verhaal maar juist een verbindend verhaal. De motor achter verbinding en 

samenzijn is empathie. Dit gebeurt door je in te leven in de andere en te luisteren naar elkaar zonder 

te oordelen. Maar ook door te accepteren dat je soms niet alles van anderen zal kunnen begrijpen. 

Laat je dus niet misleiden door wat je ziet door ‘vooroordelen of meningen’ die mensen bij voorbaat 

in hun hoofd hebben over andere mensen zonder te weten  of het wel klopt met de feiten maar 

probeer van buiten naar binnen te zien.  

Elkaar ontmoeten geeft als vanzelf aanleiding tot uitwisseling van interesses en ervaringen. De 

contacten tussen vluchtelingenvrouwen en buddy’s zijn verrijkend en interessant voor beide partijen. 

De vluchtelingenvrouwen verruimen hun horizon en maken kennis met vrouwen uit de buurt die tijd 

en kennis met hen willen delen. De vrijwilligsters ontdekken dat ze ondanks de evidente verschillen 

ook veel gemeen hebben met deze nieuwkomers en zijn vragende partij om dit initiatief verder te 

zetten. Stel deze contacten en ontmoetingen met vluchtelingenvrouwen dus niet uit maar ga ervoor! 

 

Empowerment is de rode draad in dit verhaal! Het is een proces van versterking waarbij je greep 

krijgt op je eigen situatie en op je omgeving. Het is actief op zoek gaan naar je sterktes en 

capaciteiten om zo uit het isolement te komen en mee te participeren aan onze gemeenschappelijke 

samenleving. Het is zowel je ‘krachten’ als je ‘kwetsbaarheden’ laten zien om er samen aan te 

werken. Empowerment is een continu proces, het stopt nooit! Hoe meer je leert, hoe meer kracht 

het geeft, voldoening en levensvreugde, want het leven staat niet stil en is steeds in beweging.  

 

Al deze goede praktijken laten ons zien dat in de buddywerking het  ‘samenzijn onder vrouwen’ en 

‘er sterker uitkomen’ centraal staat. Zo worden wij ‘verbindingsvrouwen’ in deze maatschappij 

zodat vluchtelingenvrouwen via het zoeken naar een woning een sociaal netwerk kunnen opbouwen 

en zich thuis te voelen in België. Samen zijn we met veel vrouwen die een verschil kunnen maken en 

deze kleine overwinningen kunnen grote veranderingen te weeg brengen. 

 

 Vorming en bijeenkomsten 

 

De Vrouwenraad organiseert tijdens dit project ook vormings- en uitwisselingsmomenten tussen 

vrijwilligsters en vluchtelingenvrouwen. De manier van werken staat hier vaak centraal. We willen de 

vrouwen die net het statuut van vluchteling hebben bekomen niet op de eerste plaats benaderen als 

‘hulpbehoevenden’. We willen niet werken op een betuttelende manier maar wel vanuit een 

houding die bijdraagt tot het (terug) sterker worden van de vluchtelingenvrouwen, het terugvinden 

van de eigenwaarde, het leren van nieuwe dingen of het verwerven van nieuwe inzichten. Goede 

bedoelingen zijn dus niet voldoende, we willen anders gaan handelen. Dit draagt dan weer bij tot de 

versterking van alle partijen - de medewerksters , buddy-vrijwilligsters en vluchtelingenvrouwen -  

een win-winsituatie dus!  
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                 Lucia Fetzer en vrijwilligers 

 

 

 

Waarom vrijwilligerswerk? 

Het verhaal van Vida Razavi -buddy en lid van de buddy-stuurgroep 

 

Vaak denkt men dat vrijwilligerswerk betekent dat je tijd, energie en middelen spendeert aan iemand 

die het niet alleen kan. We zien allen de waarde in van vrijwilligerswerk voor de samenleving en voor 

mensen in nood. Maar vragen we ons ook af waarom de vrijwilliger dit doet? Waarom verlaten 

mensen hun comfortzone en spenderen ze hun tijd aan iemand anders? Wat is hun motief? 

Ik geloof dat vrijwilligerswerk, op eender welke schaal, een uitwisseling is. De vrijwilliger zelf heeft er 

evenveel voordeel bij, of zelfs meer, als de persoon die hij helpt. Tijdens mijn vrijwilligerswerk 

gedurende vele jaren heb ik beseft dat elke dag dat ik vrijwilligerswerk deed me veel heeft bijgeleerd. 

Het plaatst je steeds voor nieuwe uitdagingen. Persoonlijk en professioneel. Je moet voortdurend de 

grenzen van je comfortzone opzoeken; je overtuigingen, gewoontes, houdingen en omgangsvormen 

in vraag stellen. Je realiseert je dat je niet alles weet. Je wordt geconfronteerd met je eigen 

vooroordelen, stereotypen en kwetsbaarheden. Soms ben je geneigd te denken dat je het beter weet, 

dat jouw manier beter is. Je leert echter veel van de mensen met wie je samenwerkt. Zij weten veel 

dat jij niet weet. Telkens je voor zo’n uitdaging geplaatst wordt, groei je als persoon. Je horizon 

verbreedt. Het is aangetoond dat hoe uitgebreider onze kennis, hoe toleranter we zijn. Het maakt je 

ook dankbaarder voor wat je hebt en wat je kan doen. 

Wat ik win bij vrijwilligerswerk gaat verder dan eenvoudige voldoening of sociale verantwoordelijk. 

Het vergroot mijn welzijn. Kortom, vrijwilligerswerk betekent voor mij stilstaan bij wie ik ben en wie ik 

wil worden! 
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    Vida Razavi en vrijwilligers 

 

3. Een toolkit: waarom, wat en voor wie? 

 

Deze toolkit is tot stand gekomen vanuit de praktijk. De informatie, opgedane kennis en ervaringen 

van medewerksters, vrijwilligsters en ervaringsdeskundigen tijdens de buddywerking vinden hun weg 

naar de praktijk. Al deze kennis willen we vasthouden en doorgeven.  

De ervaring leert dat twee zaken belangrijk zijn om over te gaan tot actie:  kennis en motivatie.  

 

Vanuit deze visie werd de toolkit verder opgebouwd:  

 

• deel I gaat over kennis en belangrijke begrippen ter ondersteuning van de 

begeleiding van de vrouwelijke vluchtelingen vanuit een visie op empowerment; 

• deel II gaat over motivatie en engagement om zich in te zetten voor samenwerking 

en de begeleiding van vrouwelijke vluchtelingen bij het zoeken naar een woning; 

• deel III gaat over de praktijk: aanpak, acties, methodes en instrumenten om de 

buddywerking vorm te geven en te ondersteunen.  

 

Met de toolkit wil de Vrouwenraad bijdragen tot de duurzaamheid van de aanpak en activiteiten die 

in het afgelopen jaar werd toe- en aangepast. Ze is bedoeld als ondersteuning voor de deelnemende 

medewerksters en vrijwilligers om de buddywerking na afloop van het project op zelfstandige basis 

voort te kunnen zetten. Ook voor toekomstige medewerksters en vrijwilligsters in asielcentra en 

LOI’s en vrouwenorganisaties van wie de leden zich willen engageren voor samenwerking met 

vluchtelingen kan deze toolkit een nuttig instrument zijn. 

 

Concreet wordt het buddypilootproject, dat in 2016 vanuit de Vrouwenraad (de koepel van 

vrouwenorganisaties) gestart is,  op lokaal niveau verdergezet  en opgevolgd dit om de continuïteit te 
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verzekeren en de werking te verankeren bij lokale vrouwenorganisaties. Verder hopen we op deze 

manier kennis te delen met andere opvangcentra of LOI’s in België.  

 

 
 

 

 

 

Buddy zijn van een vluchteling is een mooie ervaring. De tranen van dankbaarheid van de vluchteling 
zijn hartverwarmend.  

De vooruitgang die je ziet bij de vluchteling als ze aan zelfzekerheid wint. 

Buddy zijn is ook soms een zwaar werk, de vooroordelen van de omgeving waar je tegenop moet 

boxen. De misverstanden met de vluchteling, gebaseerd op een andere culturele bagage. 

Een buddy kan best flexibel zijn want de dingen lopen zelden zoals je het verwacht en snel ageren is 

de boodschap. 

Maar het is echt de moeite waard om een positieve noot te zijn in een maatschappij  die eerder 

wantrouwig omgaat met vluchtelingen. Er is veel eenzaamheid en onzekerheid onder vluchtelingen, 

een buddy kan echt wel het verschil maken. 

Kristien De Boodt - buddy en voorzitter YWCA- Antwerpen 
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DEEL I: KENNIS EN VAARDIGHEDEN 

 

In dit hoofdstuk hebben we het over kennis en vaardigheden waarover medewerksters en 

vrijwilligsters best zouden beschikken. Het is niet de bedoeling om ons te verliezen in lange 

theoretische uiteenzettingen maar om een aantal zaken kort toe te lichten zodat we op dezelfde 

golflengte zitten als we het hebben over ‘empowerend’ werken  in het buddyproject. In een eerste 

punt komen een viertal sleutelbegrippen aan bod. In een tweede punt staan we stil bij kennis en 

vaardigheden die kunnen helpen om vrouwelijke vluchtelingen - hun leefwereld, achtergrond en 

gedrag - beter te begrijpen. Anderzijds is het de bedoeling om inzichten te vergroten in de eigen 

manier van denken en doen, om eigen vaardigheden te versterken en op die manier de kans op 

‘ontmoeting’ te vergroten. 

 

1.1. BELANGRIJKE BEGRIPPEN  

 

Werken vanuit een empowerende aanpak met vluchtelingen brengt ons bij volgende begrippen en 

thematieken: 

 migranten - vluchtelingen - asiel 

 gender - empowerment 

 interculturele communicatie 

 

Migranten en vluchtelingen 1 

‘Wereldwijd verlieten meer dan 65 miljoen mensen noodgedwongen hun thuis. Ze zijn op de 

vlucht voor vervolging, geweld of oorlog. Zo’n  40 miljoen onder hen vindt bescherming in een 

ander land. We noemen deze migranten vluchtelingen. Andere migranten verlaten hun thuis 

omdat ze honger lijden, zeer arm zijn of omdat ze slachtoffer zijn van een natuurramp. 

Vluchtelingen en andere migranten reizen misschien vaak op dezelfde manier, toch zijn ze 

fundamenteel verschillend. 

Migranten, in het bijzonder economische migranten, trekken weg om hun toekomst en die van 

hun familie te kunnen verbeteren. Vluchtelingen kunnen niet anders dan hun land 

noodgedwongen verlaten omdat hun leven of hun vrijheid er in gevaar is. Ze worden niet 

beschermd in hun eigen land, vaak is het zelfs hun eigen overheid die hen vervolgt. 

Als ze geen bescherming vinden in een ander land riskeren ze gedood te worden of zonder 

rechten te moeten overleven. De meeste vluchtelingen vluchten naar een andere regio in hun 

land of naar een buurland. Ze komen dus meestal in derdewereldlanden terecht die hen niet altijd 

kunnen beschermen. 

Slechts één op vijf vluchtelingen trekt naar Europa op zoek naar bescherming. 

Wanneer vluchtelingen aankomen in België kunnen ze asiel, bescherming aanvragen. Tijdens hun 

asielprocedure noemen we hen asielzoekers. Wordt hun asielaanvraag positief aanvaard dan 

worden ze beschermd en zijn ze erkende vluchtelingen.  

 

 

 

                                                           
1
 Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Toolkit Gastvrijnetwerk http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk 
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Wat is een asielzoeker? 

 

Asielzoekers zijn dus vrouwen en mannen die hun land ontvlucht zijn uit vrees voor hun leven. Ze 

komen uit alle lagen van de bevolking. Ook verschillen de redenen waarom ze gevlucht zijn. 

Sommigen worden vervolgd omwille van ongewenste politieke activiteiten, anderen omwille van 

afwijkende overtuigingen of omdat ze tot een minderheid behoren. Oorlog en geweld zijn van alle 

tijden en blijven een belangrijke reden om een land te verlaten. Maar het is belangrijk om te 

begrijpen dat vluchten voor niemand een eigen keuze is.  

 

Wat is een Vluchteling? 

Dankzij de Conventie van Genève (het zogenaamde Vluchtelingenverdrag -1951) kan iedereen die 

individueel gevaar loopt in eigen land, bescherming aanvragen in een ander land. Mensen kunnen als 

vluchteling erkend worden als ze:  

- gevlucht zijn uit hun woonplaats, en zich buiten de grenzen van hun land bevinden  

- een terechte vrees hebben, vervolgd te worden omwille van hun ras, godsdienst, 

nationaliteit, politieke overtuiging, geslacht of geaardheid 

- geen bescherming kunnen aanvragen in hun eigen land 

Zij krijgen een speciale verblijfskaart als vluchteling en kunnen niet teruggestuurd worden naar hun 

thuisland. Tot voor kort kregen vluchtelingen een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. Het 

Parlement heeft op 8 juli 2016 echter een wetsvergunning goedgekeurd om de verblijfsvergunning te 

beperken tot vijf jaar. Als redenen waarom de vluchteling erkend werd na vijf jaar nog steeds actueel 

zijn, verandert deze vergunning in een verblijfsvergunning van onbepaalde duur.  

 

Wat is een oorlogsvluchteling of subsidiaire bescherming? 

Er zijn ook mensen die nood kunnen hebben aan bescherming volgens het statuut van 

oorlogsvluchteling of subsidiaire bescherming (Europese Kwalificatierichtlijn), complementair aan het 

vluchtelingenstatuut. Deze mensen moeten geen individueel risico lopen op vervolging, maar 

moeten wel kunnen aantonen dat zij bij terugkeer een reëel risico lopen op ernstige schade. Die 

ernstige schade kan bestaan uit:  

- de doodstraf of executie 

- foltering of onmenselijke of vernederende behandeling 

- ernstige en individuele bedreiging van het leven door willekeurig geweld in een 

internationaal of binnenlands gewapend conflict (de zogenaamde ‘oorlogsvluchtelingen’).  

Dit laatste statuut werd in Belgische wetgeving omgezet vanaf 10 oktober 2006. Subsidiair 

beschermden krijgen een verblijfsrecht van één jaar dat verlengd wordt tweemaal met twee jaar en  

zo lang de situatie in het herkomstland niet verbetert. Na vijf jaar evalueert de Dienst 

Vreemdelingenzaken of verdere bescherming nodig is. Indien dit het geval is, wordt het verblijfsrecht 

onbeperkt. 

 

Vluchtelingen zijn normale mensen, die in abnormale omstandigheden leven. 
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Gender en empowerment 

 

Gender en empowerment zijn twee begrippen die we niet dagelijks in de mond nemen en die we 

vooral willen demystifiëren. Er is ook een duidelijke band tussen deze twee noties, vandaar dat we 

beide samen toelichten.  

 

Gender gaat over mannen en vrouwen en meer bepaald over de sociale verschillen tussen de twee 

geslachten, over de ongelijkheden die daaraan verbonden zijn of die daaruit voortkomen. De 

taken, rollen en verantwoordelijkheden die vrouwen en mannen toebedeeld krijgen vanuit de 

samenleving zijn hiervan een belangrijk voorbeeld. Ook gedragingen en houdingen die verwacht of 

getolereerd worden zijn vaak verschillend en worden bepaald door de gemeenschap waarin we 

opgroeien. Zo is er bijvoorbeeld in veel samenlevingen een zekere tolerantie t.o.v. geweld op 

vrouwen of worden zorgtaken eerder beschouwd als ‘iets voor vrouwen’.  

Verschillen zijn op zich geen probleem en de boodschap is dus niet dat wij - vrouwen en mannen - 

hetzelfde moeten doen of hetzelfde moeten zijn. Wel is het onrechtvaardig dat taken en 

verantwoordelijkheden van vrouwen en mannen niet op dezelfde manier gewaardeerd worden of 

dat vrouwen/meisjes en mannen/jongens niet dezelfde kansen krijgen om hun ‘levensplannen’ 

waar te maken.  

Een genderaanpak staat voor het bevorderen van gelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en 

vrouwen. Gelijkheid is een juridisch begrip en betekent dat mannen en vrouwen dezelfde rechten 

hebben. Gelijkwaardigheid is een moreel begrip gebaseerd op ons gevoel voor rechtvaardigheid en 

verwijst naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen en gelijke waardering voor hun vaak 

verschillende taken en verantwoordelijkheden.  

Om deze grote uitdaging waar te maken zijn verschillende strategieën ontwikkeld en is een 

tweesporenbeleid noodzakelijk:  

 

 Gendermainstreaming: betekent dat we aandacht hebben voor de specifieke noden en 

belangen van vrouwen en mannen in alle projecten, programma’s en acties (identificatie, 

uitwerking, evaluaties) en in alle aspecten van organisaties en instellingen (beleid, middelen, 

praktijk) en voor de verschillende effecten die programma’s of de werking van organisaties 

kunnen hebben op hun situatie. 

De integratie van de aandacht voor vrouwen en mannen in de ‘mainstream’ (hoofdstroom) 

betekent meestal ook dat we de stroom verleggen, dat organisaties anders werken en dat 

programma’s/acties er anders zullen uitzien.  

 

 Empowerment van vrouwen: staat voor een specifieke werking met en voor vrouwen waarbij 

we aandacht hebben voor de verschillende dimensies van empowerment. Deze ‘aparte’ 

aanpak is gewettigd omdat verschillen in gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en 

vrouwen nog altijd bestaan en omdat voor een aantal thema’s (zoals bijvoorbeeld 

reproductieve gezondheidszorg) er altijd een specifieke aanpak nodig zal zijn.  
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Er is veel kracht voor nodig om een nieuw bestaan op te bouwen in een vreemd land. 

 

Empowerment vertaald naar de situatie van vrouwelijke vluchtelingen gaat het erom het 

zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de vrouwen - die in een sociaal isolement zitten - te 

vergroten zodat ze terug geloven in hun eigen kracht en zelf oplossingen kunnen uitwerken.  

 

Om empowerment te concretiseren hebben we een onderscheid gemaakt tussen verschillende 

dimensies:  

 innerlijke kracht (willen), wat vooral verwijst naar de versterking van het zelfvertrouwen en 

van de eigenwaarde van vrouwen  

 de kracht van kennis (weten), wat verwijst naar nieuwe dingen leren, nieuwe inzichten en 

vaardigheden verwerven  

 sociale kracht (kunnen), weg uit het isolement, erbij horen en sterkte halen uit de groep, je 

positie in de samenleving versterken 

 economische kracht (hebben) betekent initieel ‘in staat zijn om voor je familie te zorgen’; voor 

vrouwelijke vluchtelingen gaat het om een (t)huis hebben om te verblijven nadat men gevlucht 

is, om toegang te hebben tot eten, gezondheidszorg, onderwijs voor de kinderen, …. 

 

De verschillende dimensies van empowerment versterken elkaar: meer zelfvertrouwen en een 

sterker zelfbeeld krijg je onder meer door je kennis te versterken en over meer middelen te 

beschikken (inkomen, gezondheid, dak boven het hoofd, toegang tot informatie, veiligheid, enz.). 

Maar anderzijds kan je maar inspelen op mogelijkheden - om te studeren, een job te zoeken, je te 

verzorgen - als je over voldoende interne kracht, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld beschikt. 

Relaties, familie, vrienden, groepen versterken je sociale kracht om er niet alleen voor te staan, om 

invloed uit te oefenen, om deel te nemen aan besluitvorming.  

 

Deze processen van empowerment worden ondersteund of net niet door al de instellingen die ons 

omringen: gezin en familie, scholen, religie, media, staat (als wetgevende macht, als regulator, voor 

subsidies, enz.), economische instellingen (zoals banken), vakbonden en andere organisaties. Maar 

dankzij empowermentprocessen kunnen individuen en groepen hun omgeving (familie en andere 

instellingen) ook beïnvloeden en veranderen. 

 

 

Interculturele communicatie is een belangrijk item als het gaat over omgaan met mensen uit andere 

culturen. Vaak horen we dat ‘taal’ en ook ruimer ‘communicatie’ ervaren worden als belangrijke 

drempels in contacten met vrouwelijke vluchtelingen. Aan de hand van bestaande literatuur gaan we 

even dieper in op deze begrippen maar niet zonder daarbij een belangrijke kanttekening te maken.  

 

 

 



 17 

Interculturele communicatie2 

 

Letterlijk betekent het ‘communicatie tussen personen met verschillende culturele 

achtergronden’. Hoe wordt ‘interculturele communicatie’ meestal gebruikt? In het dagelijkse 

spraakgebruik wordt niet zozeer communicatie in het algemeen maar het streven naar of bereiken 

van effectieve communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden bedoeld. 

 

Communicatie begint bij een informatiebron, dat wil zeggen dat u iets te vertellen hebt: u hebt 

een bericht (een mening, informatie, een aanwijzing, enz.) voor iemand. De eerste stap die u 

neemt is het omzetten van dit bericht in een signaal dat via een zender verstuurd wordt. Dit 

kunnen beelden, woorden, een gebaar of een symbool zijn. Het signaal wordt vervolgens door een 

ontvanger weer omgezet naar een bericht, dat vervolgens de plaats van bestemming bereikt (de 

persoon voor wie het bericht bedoeld is). 

 

Gevaar voor miscommunicatie bestaat op drie momenten: op het moment van het omzetten van 

het bericht naar een signaal, storing op het signaal, en op het moment van het omzetten van het 

signaal naar een bericht. 

 

U kent vast het spelletje wel waarbij een zin wordt door gefluisterd van één persoon naar de 

volgende, de kring rond. Is het bij u ooit gebeurd dat het bericht 100 % correct aan het einde van 

de rij aankwam? En dan ging het nog om eenvoudige berichten die niet onderhevig zijn aan 

interpretatie, en waarbij de codering en de decodering erg eenvoudig zijn (de speler moet enkel de 

woorden die hij/zij hoort omzetten naar een gedachte, die onthouden, en weer omzetten naar 

spraak voor het doorgeven). Wat kan er dan allemaal niet misgaan wanneer de gedachte/het 

bericht complexer wordt!  

 

Wanneer het om intercultureel communiceren gaat, zijn de risico’s nog veel hoger. Dit komt 

omdat bij het omzetten van een bericht in een signaal, en weer terug, men gebruikmaakt van 

elementen die voor een gedeelte cultureel bepaald zijn. Ook de kans op storing, ofwel ruis, is bij 

interculturele communicatie groter.  

 

Intercultureel communiceren gaat dus over het overbruggen van verschillen in het coderen en 

interpreteren van een bericht. 

 

Dat overbruggen wordt vergemakkelijkt als men er zich bewust van is dat er verschillen kunnen 

bestaan. Vervolgens helpt kennis van culturele verschillen omdat men dan in de codering en 

interpretatie van een bericht aanpassingen kan maken zodat de kans op een goed begrip groter 

wordt. 

Ten slotte, en dit is niet te vervangen door enige theoretische informatie, is ervaring met mensen 

uit de andere cultuur de factor die interculturele communicatie effectiever maakt. Hoe meer men 

communiceert met een bepaalde cultuur, des te meer men weet van de manier van 

communiceren, de taal, veel gebruikte voorbeelden, metaforen, gebaren en symbolen. 

 

                                                           
2
http://globalizen.nl/wat_is_interculturele_communicatie.html 
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KANTTEKENING  

 

Vanuit onze visie op empowerment willen wij verschillen tussen culturen niet centraal stellen maar 

de nadruk leggen op ontmoeting tussen mensen - en meer bepaald tussen ‘unieke individuen’ - met 

de bedoeling daaruit kracht te putten.  

Edwin Hoffman3 die ons hieromtrent inspireerde zegt het volgende:  

Iedereen maakt deel uit van verschillende ‘collectieven’ waarbij bepaalde opvattingen en gewoontes 

met elkaar worden gedeeld. In die zin zijn we allemaal multicultureel. 

Hoffman geeft aan dat kennis over een bepaalde cultuur belangrijk kan zijn (om bv. rituelen te 

begrijpen), máár dat het tegelijk ook risico’s inhoudt - zeker op het niveau van de persoonlijke 

ontmoeting. Als etnische achtergrond of religie steeds weer als uitgangspunt worden genomen om 

iemand te benaderen, dan is dat een zeer eenzijdige, en/of generaliserende, en/of bevoogdende 

benadering. En het risico bestaat dat in een dergelijke ontmoeting (mogelijk onjuiste) 

veronderstellingen de overhand nemen. Want iedere cultuur of collectiviteit is tegelijkertijd divers en 

heterogeen. 

Hoffman benadrukt dat we geen ‘handleidingen’ of voorschriften nodig hebben voor persoonlijke 

ontmoetingen. Het gaat erom cultuur niet als sjabloon te zien (als een model dat voor iedereen 

hetzelfde is en waarin iedereen ook past), maar als cement, als bindmiddel. 

Persoonlijke (interculturele) communicatie neemt als vertrekpunt altijd een uniek persoon. Iedereen 

beschikt immers over een veelheid van sociale identiteiten (op basis van leeftijd, seksualiteit, 

etniciteit, beroep, religie …) en dat levert steeds weer een uniek plaatje op, als een veelkleurig, 

veelvormig en bewegend mozaïek. 

 

Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar 

 

 

1.2 KENNIS EN VAARDIGHEDEN 

 

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de kennis en de vaardigheden waarover medewerksters en 

vrijwilligsters best beschikken om vanuit een empowermentvisie omkadering en begeleiding te 

bieden aan vrouwelijke vluchtelingen. 

 

Talenkennis, een pluspunt maar geen breekpunt 

 

Kennis van een paar talen is een pluspunt want dat bevordert de communicatie en biedt de 

mogelijkheid om gemakkelijker en met meer vrouwelijke vluchtelingen te kunnen praten. Je kunt ook 

dieper ingaan op zaken en hun dromen en verwachtingen beter begrijpen.  

 

Het is ook een kwestie van met taal te kunnen omgaan en van (de wil om) op zoek te gaan naar een 

gemeenschappelijke taal. Een leuke tip: probeer vanaf het eerste contact met een vrouwelijke 

vluchtelingen haar naam zo goed mogelijk uit te spreken! Een paar woorden leren in haar taal helpt 

ook bij een eerste contact - zonder echter de illusie te wekken dat je de taal echt beheerst. 

Soms is er ook sprake van ‘miscommunicatie’ omdat de manier van zich uit te drukken verschilt. 

                                                           
3
Edwin Hoffman, Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar  
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Het gaat niet altijd om ‘wat’ we zeggen maar ook ‘hoe’ we het zeggen en het is soms verhelderend 

om ook daarover te communiceren.  

Kennis over achtergronden van vluchtelingen 

 

Kennis over andere landen en de specifieke problemen van vrouwelijke vluchtelingen maakt het 

gemakkelijker om met hen in gesprek te gaan. Er zijn dan meer onderwerpen en meer 

gemeenschappelijke punten. Zo is het bijvoorbeeld interessant om iets te weten over hun waarden 

en normen, gewoonten, gevoeligheden, tradities en godsdienst. Het helpt te verstaan wat belangrijk 

is voor hen of waar ze steun aan hebben.  

Ervaring met vluchtelingen en kennis van het proces van ‘zich inpassen en aanpassen aan een andere 

cultuur’ vergemakkelijkt het openstaan voor signalen of problemen en het bespreekbaar maken 

ervan. Vrouwen die in het verleden zelf vrouwelijke vluchtelingen waren, zijn hierin vanzelfsprekend 

echte ‘ervaringsdeskundigen’ (bv de stuurgroep van het buddyproject).  

 

Sociale vaardigheden  

 

Met sociale vaardigheid bedoelt men doorgaans de menselijke eigenschap van goed met je 

medemens te kunnen omgaan. We hebben in het kader van de buddywerking deze eigenschap 

verder ontrafeld en benoemd. In het contact met de vluchtelingenvrouwen zijn nabijheid, 

betrokkenheid en beschikbaarheid belangrijke signalen. Dit veronderstelt het vermogen om open te 

staan voor anderen. Nieuwsgierigheid is een goede deugd!  

In contacten is het uitgangspunt best niet dat van behoeftigheid - de ander die ons nodig heeft - 

maar van gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid - we vinden dezelfde dingen belangrijk en 

ontmoeting verrijkt ons allemaal. Samen op zoek gaan naar een woning is daar trouwens een 

concrete invulling van. Toch is het ook belangrijk om je bewust te zijn van je eigen positie, die soms 

een machtspositie is omwille van context, kennis of verantwoordelijkheden. 

 

Uit gesprekken met medewerksters, vrijwilligsters en vrouwelijke vluchtelingen bleek het belang van 

(h)erkenning, van gezien te worden, van een ‘hartelijk welkom’. Op een enthousiasmerende en 

motiverende manier omgaan met mensen werkt bovendien aanstekelijk. En het spreekt voor zich dat 

capaciteiten als ‘teamspeler’ ook goed van pas komen.  

Zich kunnen inleven in de situatie van de ander wordt ook als een sociale vaardigheid benoemd 

hoewel dit in het geval van de contacten van vrijwilligsters met vrouwelijke vluchtelingen niet voor 

de hand ligt. Dit neemt echter niet weg dat men zaken vanuit verschillende invalshoeken kan 

bekijken waardoor begrip en ‘meevoelen met’ gemakkelijker worden. Iemand merkte terecht op 

tijdens één van de vormingsbijeenkomsten dat ‘empathie’ niet hetzelfde is als ‘verdraagzaamheid’, 

wat eerder wijst op ‘niet akkoord gaan’. Dit neemt niet weg dat een goede portie verdraagzaamheid 

soms wel nodig is.  

 

Het vermogen om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken is uitermate belangrijk 

omdat vluchtelingen bij uitstek een zeer diverse groep zijn. We moeten hen vooral niet enkel vanuit 

hun status van vluchteling benaderen, maar ook oog hebben voor een waaier aan andere dimensies, 

die mogelijkheden en kansen inhouden. Daarvan vertrekken stelt ons in staat om de veerkracht van 

een persoon te identificeren op een bepaald moment in een bepaalde context.  
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Geduld, relativeringsvermogen, evenwicht tussen flexibiliteit en planning worden vaak in één adem 

genoemd om te benadrukken dat het - met de buddywerking - niet altijd (zo snel) loopt als gepland. 

Daarom is het goed om overtuigd te zijn van het belang van de buddywerking maar ook om deze in 

een ruimer kader te plaatsen. De codewoorden zijn dus standvastigheid en flexibiliteit.  

Omdat we te maken hebben met vrouwelijke vluchtelingen die zich nog in een specifieke situatie 

bevinden is het ook belangrijk om grenzen te stellen en die te bewaken. Diplomatie en omgaan met 

fysieke grenzen zijn eveneens vaardigheden die vrijwilligsters zich best eigen maken. Even belangrijk 

is een behoorlijke portie zelfkennis en humor!  

Communicatieve vaardigheden 

Twee zaken staan centraal als we het over communicatieve vaardigheden hebben:  

begrijpen en begrepen worden4.  

 

Vijf vaardigheden waardoor je beter begrepen wordt: 

 

• Communiceren: Communiceer via een 'ik-boodschap'. Wees authentiek, blijf dicht bij jezelf 

in je boodschap, straal uit wat je zegt, blijf in contact met jezelf. 

• Observeren: Geef terug wat je waarneemt in het gesprek en weerhoud je van oordelen en 

interpreteren. Luister naar wat de ander zegt en let op de communicatiestijl. 

• Activeren: Benoem gevoelens die je waarneemt tijdens het gesprek (blij, geïrriteerd, 

verdrietig…). Groei in het geven van boodschappen door feedback te vragen. 

• Structureren: Bepaal je doel en geef je boodschap op een eenvoudige en gestructureerde 

manier. 

• Doelgerichtheid: Bepaal bij belangrijke gesprekken duidelijk je doel en hou daar aan vast. 

Kies een goed tijdstip om het te bespreken. Leef je in je gesprekspartner in, toon begrip voor 

de ander en denk in gezamenlijke belangen. 

 

Vijf vaardigheden waardoor je de ander beter begrijpt: 

 

• Luisteren: Luister met al je aandacht naar het verhaal van de ander. Voorkom dat je de 

aandacht van de ander naar jezelf verlegt.  

• Empathie: Leef je in en toon begrip voor de ander. Vraag naar het gevoel en de behoeften 

van de ander. Zoek de gezamenlijke belangen en maak complimenten. Kijk de ander 

regelmatig aan. 

• Doorvragen: Stel open vragen (wie, wat, waar, hoe). Controleer of je echt begrijpt wat de 

ander zegt door de boodschap te herhalen in je eigen woorden. 

• Durf: Is het verhaal je niet duidelijk, heb je het niet begrepen? Durf dit te zeggen en vraag om 

verduidelijking. Iedereen wil begrepen worden. 

• Nee zeggen: Past het moment je niet om te luisteren? Zeg dat duidelijk en maak een afspraak 

waarbij je vervolgens met volle aandacht kunt luisteren. 
 

 

 

                                                           
4
http://in-balans-met-onrust.blogspot.be/2012/01/communicatie-vaardigheden.html 

http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2012/01/interpretatie-of-observatie.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2012/01/interpretatie-of-observatie.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2012/01/communicatiestijlen.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2012/01/lijst-van-emoties-en-gevoelens.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2012/01/geweldloze-communicatie-model.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2012/01/geweldloze-communicatie-model.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.nl/2012/01/lijst-van-behoeften.html
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DEEL II: MOTIVATIE, ROL EN ENGAGEMENT  

 
        Vrijwilligers en vluchtelingenvrouwen 

 

2.1 Medewerkers van de opvangcentra en LOI’s: rol en ervaringen met de buddywerking  

 

De rol van de medewerkers is fundamenteel bij de uitbouw van een buddywerking vanuit een 

empowermentvisie. Het is hun verantwoordelijkheid om mee te waken over de aanpak die erop 

gericht is om de vrouwen te benaderen vanuit hun sterktes, om hen in hun waardigheid te laten of 

om die waardigheid te herstellen. Je respectvol opstellen en jezelf sterk tonen straalt af op de ander 

en geeft kracht.  

 

Voor medewerkers  is het een enorme steun om te kunnen rekenen op vrijwilligsters. Er niet alleen 

voor staan, is al een meerwaarde op zich maar het gaat ook om concrete taakverlichting. 

Samenwerken met vrijwilligsters biedt bovendien kansen om te leren van hun kennis en ervaringen.  

Een buddywerking  in samenwerking met een lokale vrouwenorganisatie vraagt vanzelfsprekend ook 

omkadering en structuur maar de kosten-batenanalyse valt meestal positief uit!  

 

2.2 Vrijwilligsters: rol en ervaringen met de buddywerking 

 

Ook voor vrijwilligsters is het geen evidente stap om als buddy te werken. De houding van de 

omgeving is veelal afwachtend tot afwijzend. Ook kunnen ze op onbegrip stuiten. Gelukkig hebben zij 

hun eigen motivatie en redenen om zich in te zetten - in ons geval voor de buddywerking. Sommigen 

willen ‘iets terugdoen voor de maatschappij’ en eigen kennis en vaardigheden delen met de 

vluchtelingenvrouwen. Ze willen echter niet alleen hun talenten inzetten maar hopen zelf ook te 

leren. De interactie tussen beide groepen - vooral het vrouw-zijn delen - vindt men belangrijk.  

Anderen zijn nieuwsgierig naar andere culturen, zoeken contact of vinden het een waardevolle 

tijdsbesteding. Ze brengen hun enthousiasme, constructieve houding, warmte en optimisme mee. 

Hun inzet is ook een signaal vanuit de samenleving, een manier om de vluchtelingenvrouwen 

‘welkom’ te heten. Er is veel voldoening als deze vrouwen een huurcontract hebben bekomen en 

hun weg kunnen vinden in de ‘nieuwe samenleving’. De praktijk heeft aangetoond dat een 

buddywerking baat heeft bij een goede samenwerking  tussen sociaal assistenten van LOI’S en 

opvangcentra  en met vrijwilligsters. Buddy’s  doen soms een nieuwe wind waaien, zij hebben tijd en 
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zij zorgen vaak voor continuïteit en opvolging. Toch blijkt het niet eenvoudig om vrijwilligsters de 

stap te laten zetten om zich in te zetten voor vluchtelingen en het zoeken naar een woning.  

 

Vandaar de vraag: hoe interesse wekken bij vrijwilligsters en hoe ze betrekken?  

 

 Informeren: Het onbekende schrikt af dus is het belangrijk om te informeren en 

ontmoetingen mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld door  bijeenkomsten te 

organiseren waar kandidaat-buddy’s de kans krijgen in contact te komen met 

ervaringsdeskundigen-vluchtelingen en vragen kunnen stellen. Ook interessant is de 

organisatie van overleg- en ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligsters om uit 

eerste hand te vernemen waar een buddywerking voor staat.  

 

 Valoriseren: Het werk van buddy-vrijwilligsters wordt weinig onder de aandacht 

gebracht. Nochtans kunnen positieve verhalen in de pers of op internet niet alleen 

bijdragen tot waardering voor hun inzet maar ze kunnen ook potentiële medewerksters 

op ideeën brengen!  Hiervoor kan ook de website www.vrouwenontmoetenvrouwen.net 

gebruikt worden. 

 

 Structuur: Vrijwilligsters hebben - zeker in het begin - begeleiding en ondersteuning 

nodig. Door structuur te bieden en te zorgen voor een aanspreekpunt motiveer je ze en 

is de kans groter dat ze zich voor langere tijd engageren.  

 

 Als groep: Het is gemakkelijker om met een vaste groep van vrijwilligsters te werken. Dat 

biedt continuïteit, de inspanningen en beschikbaarheid worden verdeeld in de groep en 

de onderlinge contacten met collega-vrijwilligers vormen soms al een reden op zich om 

mee te doen.  

 

 Vrouwenorganisaties: Tijdens het buddyproject is gebleken dat lokale 

vrouwenorganisaties interesseren en motiveren voor samenwerking niet 

vanzelfsprekend is. Nochtans is er bij vrouwenorganisaties een belangrijk potentieel 

aanwezig om de buddywerking te ondersteunen.  

 

 Samen aan de slag: Sommige buddy-vrijwilligsters vinden elkaar of kenden elkaar al 

eerder vanuit hun vrouwenwerking; bijvoorbeeld de vrouwenzelforganisaties van 

Federatie Wereldvrouwen, YWCA-Antwerpen of de organisatie ‘Mama Bolingo’ die 

vooral Fransprekende Afrikaanse vrouwen samenbrengt. Maar we zien dit ook bij 

vrouwenorganisaties  uit het Midden - Oosten of de Somalische gemeenschap. Dat is 

natuurlijk een interessante manier van werken omdat je er sowieso niet alleen voor 

staat, omdat er meer ideeën zijn en ook omdat er meer steun is als het al eens tegenzit. 
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Het verhaal van Eugenie Bempunga, buddy en lid van de buddy-stuurgroep en voorzitster van de 

organisatie ‘Mama Bolingo’ 

 

Via het buddyproject kon ik de hulp, die ik zelf heb gekregen toen ik tien jaar geleden als vluchteling  

in België aankwam, op één of andere manier teruggeven.  

Dit werk als buddy-vrijwilliger en als lid van de buddystuurgroep doe ik met veel plezier maar het 

vraagt wel veel tijd en inspanning.  Het is dus niet altijd even gemakkelijk om de taak uit te voeren die 

ons is toevertrouwd. We gebruiken  onze netwerken  en het vereist van ons dat wij geduldig en 

tolerant zijn. Onze missie is namelijk om alleenstaande erkende vluchtelingenvrouwen met of zonder 

kinderen aan een woning te helpen. Maar als je je doel bereikt hebt, geeft dat zeer veel voldoening. 

 

Om ons objectief te bereiken, zijn er verschillende factoren die niet evident zijn. In het bijzonder voor 

Afrikaanse vrouwen die erkend zijn en afhankelijk zullen worden van het OCMW. Zij zijn vaak dubbel 

gediscrimineerd. Maar door de vele contacten en door hard te werken, hebben we toch kunnen 

realiseren om woningen te vinden. Het stopt echter niet bij het vinden van een woning. Dit is wel de 

eerste praktische nood maar de opvolging en de nazorg is zeker zo belangrijk want nu begint het pas! 

Maar uit ervaring weet ik dat als de beginbasis goed gelegd is, dan zal de integratie in de 

samenleving beter en gemakkelijker verlopen. En ik spreek uit ervaring omdat ik vanuit het LOI –Pulle 

van de gemeente Zandhoven een zeer goede begeleiding heb gekregen en een goede opvolging heb 

genoten. 

 

Via ‘Mama Bolingo’, de organisatie waar ik de voorzitster van ben, zijn wij bruggenbouwers in de 

regio Antwerpen tussen de vluchtelingenvrouwen en de organisaties zoals OCMW, Kind en Gezin, 

YWCA,  IVCA-CAW, Huis van het Nederlands en inburgering. 

 

Dit buddyproject heeft mij persoonlijk ook met andere mensen in contact gebracht zoals met de 

medewerkers van het Rode Kruis opvangcentrum van Linkeroever. We onderhouden nog zeer goede 

professionele relaties. Zij sturen vanuit het opvangcentrum vluchtelingenvrouwen door om te 

matchen met een buddy maar ook naar onze organisatie ‘Mama Bolingo’. Zo kunnen wij met 

vluchtelingen in contact komen en hen wegwijs maken met de verschillende organisaties voor 

informatie, vormingen en activiteiten 

 

‘Vrouwen ontmoeten vrouwen’ is een zeer belangrijk project, omdat de ontmoeting en contact met 

zowel asielzoeksters als erkende vluchtelingenvrouwen ons helpt om onze verantwoordelijkheid te 

nemen zowel persoonlijk als wat betreft onze organisaties om deze vrouwen zo goed mogelijk te 

begeleiden. En ook om onze ervaringen uit te wisselen en om samen naar oplossingen te zoeken. 
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      Doaa Helmi en Eugenie Bempunga 

 

2.3 Vrouwelijke vluchtelingen: motivatie, rol en participatie aan de nieuwe samenleving 

 

Een vaak terugkomende vraag is hoe vrouwen motiveren om te participeren aan de nieuwe 

samenleving.  Vooraleer we hierop ingaan is het misschien goed om even stil te staan bij het begrip 

participatie. 

 

Participatie: wat dekt de lading?  

 

In het kader van de buddywerking wordt participatie gedefinieerd als deelnemen en mogen 

deelnemen, deel hebben aan en deel zijn van of nog partner zijn van en erin geloven dat de ander een 

partner kan zijn. Achter deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende gedachten schuilen belangrijke 

uitgangspunten die nauw verband houden met de empowermentaanpak. Je moet op de eerste 

plaats de kans krijgen om deel te nemen. Dat houdt in dat je uitgenodigd wordt en dat je als 

mogelijke partner beschouwd wordt, niet alleen om te komen maar ook om mee te bedenken en 

mee te organiseren. Je ‘deel voelen van’ de buddywerking gaat ook over verantwoordelijkheid 

krijgen en verantwoordelijkheid opnemen. Maar in een context van verlies, onzekerheid en zoeken 

naar een nieuwe houvast in een vreemde samenleving is participatie geen vanzelfsprekendheid. Dit 

brengt ons bij een paar voorwaarden om in te gaan op de uitnodiging. Deelnemen veronderstelt een 

minimum aan zelfvertrouwen, zich goed voelen en zich veilig voelen. Participeren kan verschillende 

vormen aannemen die elk op zich waardevol kunnen zijn.  

 

Participatie waarom?  

 

De integratie van vluchtelingen verloopt sneller als de samenleving hen welkom heet. Zo zullen zij 

zich stilaan thuis beginnen voelen. Een beetje geluk, gezondheid en een menswaardig leven dat is 

het doel van alle mensen. Daarom is een gelijkwaardig contact met elkaar, wederzijds begrip en 
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het gevoel erbij te horen van ontzettend belang voor de sociale cohesie van onze maatschappij. 

Elke inzet, elk contact, hoe klein ook, telt mee. 

 

Er zijn tal van redenen om te participeren aan de nieuwe samenleving. Hoe kunnen we      

weerstanden ombuigen naar positieve motivatie?  

 

• Erbij horen: Het versterken of terug herstellen van het zelfvertrouwen is de basis van een 

empowermentaanpak, onder andere door contacten en het persoonlijk aanspreken van de 

vrouwen. Het gaat om aandacht van mens tot mens, je welkom voelen en zichtbaar zijn.  

• Iets betekenen: Deelnemen geeft de mogelijkheid om verantwoordelijkheden op te nemen 

en het gevoel te krijgen nuttig te zijn. Dat draagt dan weer bij tot waardering.  

• Leren: Zelf iets bijleren en anderen iets aanleren: in beide gevallen gaat het over kennis en 

vaardigheden versterken. Nieuwe competenties zijn belangrijk om weerbaarder te zijn en 

beter te functioneren in de samenleving.  

• Coping: Dit staat voor het leren omgaan met problemen. Het gaat om specifieke methodes 

ontwikkeld om sterk te blijven in moeilijke omstandigheden, om greep te krijgen op nieuwe 

situaties en om een nieuw leven op te bouwen. Voor vluchtelingenvrouwen gaat het om het 

leren omgaan met de vele stressfactoren in hun ‘nieuwe’ leven. 

• Contact met de buitenwereld: Vrijwilligsters ontmoeten biedt kansen om de band met de 

buitenwereld te versterken. Samen op zoek gaan naar een woning geeft de mogelijkheid om 

op een ‘veilige’ manier de omgeving te verkennen.  

 

Al deze elementen dragen bij tot het versterken van de veerkracht van vluchtelingen. Veerkracht 

ontstaat wanneer mensen - mogelijk met enige ondersteuning - het gevoel krijgen weer grip te 

hebben op hun eigen leven. Uiteindelijk gaat het over het terug opbouwen van identiteit en 

waardigheid, over het beseffen dat het weer tijd is om te ‘leven’ in plaats van te ‘overleven’, dat het 

goed is om te blijven dromen en een doel te hebben.  

  

2.5 Intake gesprek: vragen voor kandidaat- buddyvrijwilligers 

 

 Algemene vragen 

• Kan je ons van een succes /uitdaging van vroegere ervaringen als buddy-vrijwilligster 

vertellen? 

• Hoe denk je dat je bijvoorbeeld met huisvesting kan helpen? 

• Hoe denk je anderen te motiveren? 

• Hoeveel tijd kan je aan de buddywerking besteden? 

• Wat is voor jou de belangrijkste reden om een buddy te worden?  

• Waar denk je zijn jouw grenzen en hoe kan je zeker stellen dat die niet worden overtreden? 

 

Probleem oplossend werken  

• Leg uit wat je deed toen je geconfronteerd werd met een moeilijk probleem?  

• Kan je vertellen hoe je een probleem oplost?  

 

Omgaan met emoties 

• Kan je vertellen over een moment dat je boos op iemand was?  



 26 

• Kan je vertellen over een moment dat je sterk en medelevend  moest zijn?  

 

Flexibiliteit/ Initiatief 

• Wat doe je als iemand je vraagt om iets helemaal nieuws uit te proberen? 

• Vertel ons over een beslissing  die je moest nemen en de beschikbare informatie volstrekt 

ontoereikend was. 

 

Interculturele en communicatieve vaardigheden 

• Kan je ons iets vertellen dat je samen was met iemand wiens achtergrond, ervaringen en 

manier van leven anders waren dan de jouwe? 

• Wat zou je doen als je iets belangrijks moet  vertellen aan iemand die niet heel goed je taal 

spreekt? 

• Beschrijf een situatie wanneer je samen was met mensen uit verschillende culturen. 

• Beschrijf een situatie waarin effectieve communicatie van essentieel belang was.  

• Beschrijf uw informatie- strategie en communicatie met klanten, werkgevers, collega's …. 

 

Motivatie 

• Beschrijf hoe je mensen die niet tot jouw groep behoren zich een deel van het team zou 

laten voelen. 

• Beschrijf ons hoe je mensen  zou enthousiasmeren 

 

Verschillende perspectieven  

• Beschrijf een moment dat je iemand op jouw manier evalueerde en anderen zagen de 

persoon anders. 

• Vertel ons over een eerste indruk van iemand die onjuist was en je van gedachten veranderd 

bent nadat je de persoon beter hebt leren kennen.  

 

 
copyright Fedasil/Bas Bogaert                  Fatimatou en Kristien 
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DEEL III: IN ACTIE  

 

3.1 Een verhaal van een buddy 

Om te illustreren dat deze toolkit tot stand kwam vanuit de praktijk willen wij dit hoofdstuk over 

‘actie’ beginnen. 

 

Het verhaal van Alia Hebba , buddy en lid van de buddy-stuurgroep 

De Vrouwenraad is in 2016 gestart met een pilootproject in het kader van 'Vrouwen ontmoeten 

Vrouwen'. Dit project organiseert een buddysamenwerking tussen vrijwilligsters en kwetsbare 

vrouwelijke vluchtelingen. 

In het begin was het idee om enkel en alleen een woonplaats te vinden voor alleenstaande erkende 

vrouwen. Dit idee leek me niet simpel omdat zonder persoonlijke kennismaking met vrouwen dit niet 

mogelijk is. Toen men mij vanuit de buddywerking vroeg  om buddy te zijn van een vrouw die net 

erkend was, probeerde ik tijdens mijn eerste afspraak te luisteren naar de vrouwelijke vluchtelingen 

hoewel ik honderd en één zinnen in gedachten had. Maar in het begin komt hun verhaal op de eerste 

plaats. Zo groeit er vertrouwen tussen ons door te praten over het doel van de buddywerking en de 

hulp die we kunnen bieden. Het moeilijkste punt is niet alleen een woning vinden maar ook de click 

maken tussen de verschillende culturen.  

Tijdens de ontmoeting van buddy en vluchtelinge gebruikt men zijn levenservaring en zijn kennis over 

de verschillende culturen om succes te creëren. We geven de vrouwen genoeg ruimte en tijd om te 

spreken en zelf te beslissen, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden en capaciteiten . 

We beginnen samen een nieuw verhaal tijdens de zoektocht naar een appartement zo kunnen de 

vrouwen bezig zijn met iets positiefs en hun oorlogsverhaal even achter de rug laten.  Ik probeer te 

spreken over hun vooruitzichten en wat de volgende stap is. Zo is het verleden minder aanwezig  in 

hun huidige leven en kijken ze uit naar hun toekomst. Nadat de vrouwen een woning gevonden 

hebben en verhuisd zijn, blijven we nog  in contact met elkaar want de vrouwen  voelen zich closer en 

veiliger met mij, en dat geeft me persoonlijk een goed gevoel.  

De vrouwelijke vluchtelingen die ik begeleid heb kunnen dan weer op hun beurt een buddy worden of 

meehelpen bij het vertalen voor Belgische buddy’s die geen Arabisch, Somali, Farsi enz. spreken. 

 
                      Alia Hebba 
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Wat houdt de buddywerking in? 

 

Doelstelling buddyproject: De doelstelling van dit project is kwetsbare vluchtelingenvrouwen 

weerbaar te maken en te versterken om samen met een buddy de transitiefase, van materiële hulp 

naar financiële steun, te overbruggen. Dit zal concreet gebeuren door ondersteuning te bieden bij 

het faciliteren van het vinden van een woning. 

 

Doelgroep en criteria: Kwetsbare vrouwelijke vluchtelingen die net erkend zijn en verblijven in een 

opvangcentra of LOI. Het doelpubliek voor dit project zijn alleenstaande vrouwen (wordt hier 

begrepen als niet vergezeld van partner), met of zonder kinderen, die net een erkenning hebben 

gekregen en nood hebben aan ondersteuning bij de zoektocht naar een logement in de transitiefase. 

 

Taken buddy: Een buddy is een vrijwilligster die laagdrempelige hulp biedt aan kwetsbare 

vluchtelingenvrouwen die niet kunnen rekenen op een eigen sociaal netwerk. Dit gebeurt door hen 

te begeleiden bij hun zoektocht naar een geschikte woning en hen te vergezellen bij plaatsbezoeken. 

(zie ook bijlage 2) 

 

3.2  Aan de slag    

 

In dit hoofdstuk hebben we het over HOE de buddywerking vorm geven - met aandacht voor twee 

aspecten ‘houding’ en ‘methode’ - en WAT concreet ondernemen.  In een laatste punt wordt er 

concrete INFORMATIE gegeven om verder te inspireren en te motiveren.   

 

HOE concreet een buddywerking starten?  

 

 Oprichting buddystuurgroep met ervaringsdeskundigen-erkende vluchtelingenvrouwen. 

 Informatie, voorbereiding, planning en contacteren van lokale expertise. 

 Contacteren, informeren en samenwerking met de directies van de opvangcentra en LOI’s  

van de lokale OCMW’s. 

 De LOI’s selecteren op hun beurt de vluchtelingenvrouwen die in aanmerking komen voor 

een buddy en verwijzen hen door naar de verantwoordelijke van het buddyproject. 

 Buddy’s worden gesensibiliseerd, geïnformeerd en geselecteerd voor het buddynetwerk.  

 Vluchtelingenvrouwen matchen met buddy’s die de zoektocht naar een woning faciliteren. 

 De buddy maakt een eerste telefonisch contact met de vluchtelinge en komen tot een 

akkoord waar en wanneer ze elkaar zullen ontmoeten. Er wordt nagegaan welke informatie 

zij al gekregen hebben in het OC of LOI en welke stappen er eventueel al ondernomen zijn. 

 De buddy-stuurgroep neemt contact op met de buddy en de vluchtelinge en polst hierbij 

naar het verloop van het eerste contact en of de match verder kan gaan. Zo ja, dan worden 

er verdere opvolgafspraken gemaakt. Indien de klik tussen beide vrouwen écht niet gaat dan 

moet er een andere match gemaakt worden. 

 Vervolgens maken de buddy en de vluchtelinge een planning op hoe ze te werk zullen gaan 

om onze maatschappij beter te leren kennen en  een woning te zoeken. Dit gebeurt o.a. door 

informatie te verstrekken over onze samenleving, woonmarkt, budget, administratie en hen 

te begeleiden bij een bezoek aan een huurwoning.  
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 Voor de match en de zoektocht naar een woning tussen buddy en vluchtelinge stellen we 

een gemiddelde tijd voor van ongeveer 3 à 4 maanden. De buddy laat het buddy-project 

weten wanneer de opdracht wordt afgesloten (d.i. als er een woning werd gevonden of 

wanneer de cliënt geen behoefte meer heeft aan ondersteuning, e.a. redenen). Er volgt  een 

gesprek om te zien of de vluchtelinge alleen verder kan. De begeleiding van de buddy’s 

eindigt van zodra de vluchtelinge autonoom verder kan. 

 Doorlopend is  er vorming, opvolging en begeleiding (intervisie en supervisie) voor buddy’s 

en voor vluchtelingenvrouwen. 

 De buddy en de vluchtelinge kunnen in een evaluatiegesprek hun ervaringen delen, zaken 

signaleren en verbeteringen voorstellen. Zij kunnen ten allen tijde contact opnemen met de 

stuurgroep i.v.m. hun situatie, positieve ervaringen en knelpunten van de buddywerking 

bespreken  

 

HOE: Houding   

   

Als we de ‘hoe’-vraag stellen hebben we de neiging om al snel in concrete actiepunten te gaan 

denken maar het is goed om even stil te staan bij de ‘houding’ van de vrijwilligsters. Je kan immers 

veel ‘weten’ en ‘kunnen’ en toch aan je doel voorbijgaan. Begeleiden vanuit een ‘empowermentvisie’ 

veronderstelt een goede basishouding die uitnodigt, motiveert, ondersteunt en de 

vluchtelingenvrouwen een gevoel van vertrouwen geeft. De basisingrediënten zijn een positieve 

ingesteldheid en een respectvolle houding.   

 

Positieve houding:  Zelf erin geloven is het vertrekpunt: geloven dat je de sterktes in de vrouwen kan 

aanboren, dat iedereen talenten heeft, dat het mogelijk is om weer rechtop te staan en vooruit te 

kijken ook na een lange en moeilijke vlucht. Een positieve houding betekent ook dat er niet te snel 

geoordeeld of veralgemeend wordt, bijvoorbeeld als er iets misloopt, als er iemand niet komt op 

dagen of te laat komt.  

 

Respect: Het is een moeilijk te definiëren begrip maar in deze context is het belangrijk dat 

vluchtelingenvrouwen op de eerste plaats benaderd worden als vrouw, met in het achterhoofd de 

wijze gedachte dat vluchtelingenvrouwen normale vrouwen zijn in een abnormale situatie.  In het 

contact met hen gaat het erom een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds geïnteresseerd zijn, 

nieuwsgierig zijn, vragen stellen en anderzijds op de achtergrond blijven maar altijd vanuit een 

respectvolle houding.  Dit is zo belangrijk om hun zelfvertrouwen te versterken.  Over jezelf vertellen, 

over je familie of je kinderen helpt om wederzijds vertrouwen te winnen.  

 

Jezelf zijn en blijven:  Het is geen probleem om je als vrijwilligster kwetsbaar op te stellen en je eigen 

beperkingen te laten zien. Het draagt bij tot gelijkwaardigheid zonder dat deskundigheid per se in 

vraag gesteld moet worden. Een zelfkritische houding en moeilijke punten onder ogen durven zien 

helpen om te groeien als buddy.   

 

Bewust van eigen normen en waarden:  Dat is ongetwijfeld een troef in de samenwerking met 

mensen uit een andere cultuur, zeker als je eigen normen en waarden ook kan delen met de andere. 

Zo kan er een genuanceerd beeld ontstaan over cultuurverschillen en biedt het de mogelijkheid om 

te kijken naar wat verbindt, naar overeenkomsten en niet enkel naar de verschillen. 
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Faciliterende houding:  Dit houdt in dat we niet te snel met een oplossing moeten klaarstaan maar 

oplossingsgericht denken en aanvoelen hoe je met bepaalde zaken omgaat. Goed luisteren is dus de 

boodschap, openstaan en niet meteen interpreteren en in de plaats van de andere gaan denken.  

 

Solidariteit:  Persoonlijke aandacht en betrokkenheid draagt bij tot een goede sfeer en solidariteit. 

Zoiets moet ook wat groeien van beide kanten. Bovendien is de positie van de vrijwilligster soms 

lastig. Enerzijds wordt van haar een zekere afstand verwacht maar anderzijds ook voldoende 

betrokkenheid. De uitdaging is een balans te vinden tussen de twee en grenzen te stellen als dat 

nodig is.  

 

HOE: Methode      

 

Onder deze hoofding zijn een aantal methodische aandachtspunten samengebracht op basis van de 

ervaringen van de buddywerking. Altijd opnieuw wordt het belang van menselijke relaties en van het 

geven van impulsen benadrukt. Goede informatie helpt om de vrouwen te motiveren maar ze komt 

ook best op het goede moment, niet te lang op voorhand en goed gedoseerd.  

 

Veiligheid: Zorgen voor een veilige omgeving omvat vele aspecten. Het gaat op de eerste plaats om 

het gevoel van veiligheid. Het is ook nodig goed in te schatten hoe het zit met wederzijds 

vertrouwen.  

Opvolgen: Het is nodig om de buddywerking goed op te volgen, om te weten wat de drempels zijn, 

waarom vrouwen niet komen opdagen, waarom ze zich niet houden aan afspraken. Problemen op 

tafel leggen en dat ook samen met hen bespreken, zal de werking en de participatie ten goede 

komen. Maar ook positieve ervaringen analyseren en de succesfactoren benoemen is motiverend. 

Hierbij is het goed om niet uit het oog te verliezen dat de verschillende manieren van participeren 

waardevol zijn.  

 

Valoriseren: In de buddywerking zijn zowel vrijwilligsters van hier als vrouwen van ginder die actief 

zijn. Toch is het een gemiste kans als niet ingespeeld wordt op de capaciteiten van de 

vluchtelingenvrouwen  en dit om verschillende redenen. Het is een uitgesproken manier om hen als 

persoon te waarderen en om verantwoordelijkheden te delen. Dat betekent wel dat daarvoor 

aandacht moet zijn, dat de vaardigheden van de vrouwen (h)erkend worden.  

 

Op maat werken: Aansluiten bij de behoeften en de belangstelling van de vluchtelingenvrouwen 

vergroot de kansen op versterking van één of meerdere aspecten van empowerment. Zij hebben 

nood aan een houvast dat aansluit bij hoe zij hun situatie zien en ervaren. Maatwerk en persoonlijke 

begeleiding  helpt hen hun eigen behoeften te verduidelijken, hun doelen te stellen en de eigen 

mogelijkheden te gebruiken. Dit vraagt creativiteit en flexibiliteit van de vrijwilligsters. Het is 

pionieren en soms afwijken van wat gangbaar is.  

 

Gesprekken: Vluchtelingen hebben vanwege hun wantrouwen, hun culturele achtergrond en hun 

soms extreme traumatisering vaak de neiging om zich niet bloot te geven in groep. Vertrouwelijke 

zaken worden dus best apart besproken met aandacht voor een veilige sfeer. Soms ontstaat er 
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vlugger een vertrouwensband met een vrijwilligster dan met een medewerkster van een LOI of 

opvangcentrum.  

 

Cultuurverschillen: Ze hoeven niet centraal te staan in ontmoetingen maar er moet wel rekening 

mee gehouden worden. Bij verschillen in verbaliteit en in assertiviteit ontstaat de spanning tussen 

het accepteren en het overbruggen van deze tegenstellingen. De boodschap is dus: probeer niet 

altijd te vertrekken vanuit onze westerse logica maar probeer drempelverlagend te werken. 

 

Inschakelen van vluchtelingen: Zij zijn ervaringsdeskundigen en kunnen een belangrijke rol spelen als 

interculturele bemiddelaarsters omdat zij de noden en verwachtingen van de vluchtelingenvrouwen 

beter aanvoelen. Zij hebben ook andere troeven omdat ze vaak veel kennis en ervaring hebben.     

 

Structuur: Omdat vluchtelingenvrouwen in een speciale situatie zitten is het aanbieden van structuur 

extra belangrijk. Voor de buddywerking betekent dit bijvoorbeeld dat afspraken doorgaan op 

regelmatige momenten en goed moeten opgevolgd worden. 

Structuur is ook noodzakelijk voor de vrijwilligers. Om te beginnen is het belangrijk om aandacht te 

hebben voor bijeenkomsten en vorming. Er moet ook voldoende ruimte en tijd zijn voor intervisie en 

supervisie. Verder is het goed om te anticiperen op problemen, om de vrijwilligsters voor te bereiden 

op conflicten en teleurstellingen om te vermijden dat ze snel afhaken.   

 

Do’s bij de eerste ontmoeting tussen vluchtelinge en buddy   

 

 Persoonlijke ruimte respecteren 

 Zich positief opstellen 

 Nadruk op de samenwerking  

 Tijd en geduld hebben 

 Zelfstandigheid van vluchtelinge bevorderen 

 Vooral luisteren en daarna vragen stellen 

 Wet respecteren, het systeem gaat soms traag 

 

Dont’s bij de eerste ontmoeting tussen vluchtelinge en buddy   

 

 In het begin niet te direct en te persoonlijke vragen stellen of in detail gaan over de 

achtergrond van de vluchtelinge 

 Niet te dicht komen (lichamelijk en inhoudelijk) 

 Niet teveel tijd van haar nemen 

 Geen te eenzijdig gesprek 

 Niet te veel zelf praten 

 Hulp aanbieden, maar niet zeggen dat je alle problemen zal oplossen 

 Geen vals gevoel van positiviteit geven 

 Je niet superieur opstellen (niet boven de andere) 

 Niet in de plaats van de vluchtelinge praten 
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WAT: Zoeken naar een woning       

 

De buddywerking is in de eerste plaats bedoeld om een antwoord te geven aan de concrete noden 

en behoeften van de vluchtelingenvrouwen meer bepaald bij het zoeken naar een woning. 

 

Informatie voor het zoeken naar een woning voor erkende vluchtelingen  

 www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting : info over het zoeken naar een woning  

 www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/brochure-verhuren-aan-een-vluchteling 

 www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/gastvrijnetwerktoolkit.pdf 

 www.caritas-int.be:  caritas-int.be/files/faq_woning_verhuren_aan_vluchteling.pdf 

housingcafés 

 www.skva.be  www.sociaalverhuurkantoor.be zowel voor huurders als voor eigenaars die 
hun woning willen verhuren. Je neemt eerst contact met het SVK samen met de 
vluchtelingevrouw die je begeleidt. Een medewerker van het SKV geeft uitleg (zie op de 
website voor de openingsuren).  Zij geeft  papieren mee om in te vullen en te ondertekenen.  
Er wordt een volgende afspraak gemaakt om zich in te schrijven met al deze documenten en 
samen met nog andere gevraagde kopieën gaat men dan terug om je in te schrijven. Door 
het SKV wordt dan berekend hoeveel punten je hebt, hoe hoger hoeveel  meer kans voor een 
woning. Als er een huurcontract is dat pas ingaat na de 2 maanden ( transitietijd) dan kunnen 
de vluchtelingenvrouwen nog even in het OC of LOI blijven wonen als de verlening door 
Fedasil wordt goedgekeurd. 

 www.woninggezocht.be : Als je een woning kunt aanbrengen aan verhuurders die dit via 

een sociaal verhuurkantoor wil doen dan krijgt diegenen die de woning  aanbrengt voorrang 

op de wachtlijst van het SVK.  

 www.leeghuiszoektthuis.be  

 www.mijnhuisjouwthuis.be 

 Info co-housing voor mensen met een leefloon: Co-housers is  een veel besproken materie. 

Uit het sociaal onderzoek van het OCMW moet blijken dat mensen samen iets huren om de 

kosten te kunnen dekken, huurkosten, zonder een gemeenschappelijk huishouden te 

runnen. Dus in het geval dat men niet alles gemeenschappelijk deelt,( geen gezamenlijk 

huishouden) dan maakt het OCMW 2 dossiers op, kennen ze 2 x het bedrag voor 

alleenstaande toe ... 

 www.kapaza.be : zoeken op huizen of op gratis inboedel 

 www.immoweb.be 

Andere informatie zoektocht woning voor erkend vluchteling en subsidiaire bescherming 

 Bedragen leefloon: Alleenstaande: 893€, Samenwonende: 595€, Familie: 1190€, Plus 

kindergeld (bv voor 2 ongeveer 260€) 

 Diensten OCMW : Recht op leefloon, Recht op installatiepremie (ongeveer 1133€), Medische 

waarborg, Huurwaarborg, Voorschot eerste maand huur, Voorschot kindergeld, Voedselhulp, 

Korting openbaar vervoer, Aanvraag kan pas gebeuren op de dag van de verhuis! 

 Dag van de verhuis: hulp bij het begrijpen van het contract, meters van gas, water en 

elektriciteit opnemen, naam op de bel en brievenbus, inschrijving in de gemeente, 

Inschrijving OCMW (bewijs van ontvangst plus datum!) 

 www.asyluminfo.be 

http://www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting
http://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/brochure-verhuren-aan-een-vluchteling
http://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/gastvrijnetwerktoolkit.pdf
http://www.skva.be/
http://www.sociaalverhuurkantoor.be/
http://www.woninggezocht.be/
http://www.mijnhuisjouwthuis.be/
http://www.kapaza.be/
http://www.asyluminfo.be/
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 www.vluchtelingenregiolier.be  MOWE mondiale werking Lier 

 www.vrouwenontmoetenvrouwen.net : info over het buddyproject, uitwisselen van 

ervaringen en mogelijkheid om knelpunten bespreekbaar te maken.  

 

 
Doaa Helmi aan het woord 

 

 

Een verhaal over solidariteit en empowerment van Doaa Helmi, buddy en lid van de buddy-

stuurgroep 

 

Elke dag opnieuw vechten we om te overleven, elk op zijn eigen manier. We gaan werken om een 

goed loon te krijgen, om eten en kleren te kunnen kopen en alle andere dingen die wij nodig hebben 

om te leven. Maar ergens onderweg wordt ons leven een sleur en beginnen we meer en meer op 

machines te lijken. Het zijn de kleine dingen die we doen - zoals onze sociale contacten, onze 

verbondenheid met anderen, onze zorg voor onze dierbaren – die maken dat we menselijk blijven. Het 

vermogen om met anderen mee te leven, lief te hebben en te delen.  

Het is niet iets nieuws wat er nu gebeurt in de wereld of dat zoveel miljoenen mensen hun thuis 

verlaten om een veilig onderkomen te vinden of op zoek te gaan naar een beter leven. Maar dan 

vraag ik me af… wat kan ik doen? Ik heb niet de macht om de wereld te veranderen. Wat kan ik 

geven? Ik kan zelf nauwelijks overleven. En dan komt mijn antwoord… wat wordt er van mij als ik mijn 

leven niet zou kunnen delen met anderen? Wat is de zin van mijn leven als ik andere mensen in nood 

niet kan helpen? Ik geloof dat we allemaal een goede invloed op elkaars leven kunnen hebben.  

Het is OK om bang te zijn als we het te proberen, we kunnen mislukken, maar wat dan nog? Is dat 

niet waar het echt om gaat in het leven? Proberen en falen? Dromen we er niet allemaal van om in 

http://www.vluchtelingenregiolier.be/
http://www.vrouwenontmoetenvrouwen.net/
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vrede te leven? Hoe kunnen we verwachten dat we in vrede zullen leven als we geen vrede kunnen 

geven?  

We helpen elkaar niet alleen omdat we kunnen helpen, maar omdat we zo allemaal in vrede kunnen 

leven en weten dat we elkaar kunnen vertrouwen, dat ik niet ongerust zal zijn indien iemand (een 

mens zoals ik) met of naast mij leeft.   

Ik wil weten dat - indien ik diegene ben die moet vluchten omdat het niet meer veilig is in mijn eigen 

land – er iemand zal zijn die mij zal helpen, mij onderdak geeft en zijn of haar voedsel deelt met mij. 

Iemand die mij versterkt om weer op mijn eigen benen te staan, te overleven en op te komen voor 

mijn rechten.  

Indien ik zou sterven terwijl ik dit probeer te bereiken zou ik blij zijn te weten dat er anderen zijn zoals 

jij en ik die het ook proberen, weten dat de menselijkheid in ons nooit zal sterven. Wat we doen hoeft 

niet iets groots te zijn dat een blijvende indruk zal laten. Het zijn de kleine dingen die we dagelijks of 

jarenlang doen die ons leven en dat van alle mensen veranderen.  

 

 

 
copyright Fedasil/Bas Bogaert                     Fatimatou en Kristien 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Nawoord - Gart Goorden- Projectcoördinator en stafmedewerker Vrouwenraad 

 

Vrouwen ontmoeten Vrouwen – een empowerend buddyproject met vrouwelijke vluchtelingen geeft 

meteen aan waar het op staat. Samen met vrijwilligsters van lokale vrouwenorganisaties en 

medewerksters van de opvangcentra en LOI’s heeft de Vrouwenraad een aanzet gegeven voor een 

buddywerking waarin het ‘zoeken van een woning’, het ‘samenzijn onder vrouwen‘ en ‘er sterker 

uitkomen’ centraal staan.  Bij deze ontmoetingen merken wij vaak over welke ongelooflijke 

veerkracht de vrouwen beschikken ook al bevinden ze zich in een kwetsbare positie. Ze blijven niet 

bij de pakken zitten en willen alle nieuwe kansen grijpen voor een betere toekomst. Dankzij deze 

bijeenkomsten versterken én brengen we naar buiten wat al aanwezig is in de vrouwen zélf. 

 Inzetten op de meest kwetsbare groep, aandacht hebben voor hun specifieke behoeften en inspelen 

op de sterke innerlijke kracht van de vrouwen zijn voldoende redenen om een aparte buddywerking 

voor vrouwen uit te bouwen. Elkaar ontmoeten en contact hebben met elkaar geeft als vanzelf 

aanleiding tot het uitwisselen van wederzijdse interesses of ervaringen. 

Het is ook een unieke kans om de discriminatie en negatieve beeldvorming ten aanzien van 

vrouwelijke vluchtelingen om te zetten in positieve steun vanuit de samenleving. Als je je eigen huis 

hebt moeten verlaten dan is het belangrijk je welkom te voelen in je nieuwe huis. En je voelt je pas 

welkom als je wordt opgenomen op basis van respect en gelijkwaardigheid.  

En zo kwam deze toolkit vanuit de praktijk tot stand. Dit instrument is bedoeld als ondersteuning 

voor medewerksters, voor buddy-vrijwilligsters en voor leden van vrouwenorganisaties die zich 

willen engageren voor samenwerking met een LOI of opvangcentrum in hun omgeving. De 

Vrouwenraad wil hiermee bijdragen tot de duurzaamheid van de aanpak en methode die werd 

toegepast de afgelopen jaren. Op lange termijn hopen wij dat niet enkel de vluchtelingenvrouwen 

door dit project versterkt zullen zijn maar dat ook hun partners en hun kinderen er mee de vruchten 

van plukken. Want vrouwen staan garant voor de toekomst van het leven dat ze koesteren.  

Voor de realisatie van deze toolkit konden we rekenen op de steun en medewerking van 

verantwoordelijken van de Fedasil en Rode Kruis opvangcentra en LOI’s, de collega’s van de 

Vrouwenraad, buddy- vrijwilligsters en leden van de vrouwenorganisaties maar in het bijzonder de 

‘buddystuurgroep’ met name, Vida Razavi, Alia Hebba, Doaa Helmi, Eugenie Bempunga en Lucia 

Fetzer. Zonder hun medewerking en energie had deze toolkit nooit gerealiseerd kunnen worden. Via 

deze weg willen we ook de vluchtelingenvrouwen bedanken voor de contacten en hun openheid. Wij 

danken Fedasil voor de samenwerking en voor hun steun.  

 

 
Gart, Elham, Alia, Dhya en Marleen 
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BIJLAGE 1 

Voorbeeld - Campagne Buddy gezocht! 

 

 

 

 

 

 

 

Buddy gezocht! Iets voor jou? 

Doe mee aan het ‘buddyproject’: Vrouwen ontmoeten Vrouwen 

 

Het buddyproject wil vrouwen bewegen om vrijwilligerswerk te doen en, in dit geval specifiek, om ‘buddy’ te 

worden  voor een vluchtelingenvrouw. Voor dit initiatief werken we samen met de Fedasil en met de Rode 

Kruis opvangcentra, en met de LOI’s van Vlaanderen. 

 

De doelstelling van dit project is vluchtelingenvrouwen weerbaar te maken en te versterken om samen met 

een buddy de transitiefase, van materiële hulp naar financiële steun, te overbruggen. Dit zal concreet 

gebeuren door ondersteuning te bieden bij het vinden van een woning en het opbouwen van een sociaal 

netwerk. 

 

De Vrouwenraad wil met het organiseren van een ‘buddysysteem’ inspelen op de concrete noden en 

behoeften van de meest kwetsbare vluchtelingenvrouwen. Buddywerking is gebaseerd op maatwerk. De buddy 

luistert, denkt mee en biedt gezelschap. Telkens is het zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het 

leven van deze vrouwen te verhogen. Buddy’s zijn geen hulpverleners maar vrijwilligers die na kennismaking 

met een vrouwelijke vluchteling gedurende  een bepaalde periode  op een gelijkwaardige basis contact houden 

en ondersteuning bieden. Een buddy is betrokken en geeft tijd en aandacht aan het alledaagse maar geeft 

vooral ondersteuning bij het zoeken naar een verblijfplaats. Voor de concrete invulling van het contact wordt 

rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van beiden om het sociale netwerk te vergroten 

en/of te versterken.  

 

Door regelmatig contact te hebben met een vrouwelijke vluchteling draagt u bij aan haar integratie. Inburgeren 

loopt voor iedereen anders en is niet altijd even gemakkelijk. Het gaat over meer dan alleen maar de taal. 

Inburgeren betekent je stap voor stap meer thuis gaan voelen. Dit lukt sneller als je iemand kent bij wie je 

terecht kunt met al je vragen. Door elkaar te ontmoeten, samen opzoek gaan naar een woning, kan een 

vluchtelingenvrouw stapje voor stapje als volwaardige partner deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren. 

 

Voelt u er iets voor om een vluchtelingenvrouw te leren kennen, een luisterend oor te bieden, ervaringen uit te 

wisselen en te zoeken naar een woning?  

Wilt u zich engageren als buddy-vrijwilliger?  

Laat het ons dan weten of wenst u meer info, contacteer:  

 

Gart Goorden Vrouwenraad tel 02/229 38 28 of mail  nvr.ggoorden@amazone.be  

We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

In samenwerking met   

mailto:nvr.ggoorden@amazone
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Bijlage 2 

Vrouwenraad: Buddyproject - vrijwilligersinformatie 

 

Taken en rol buddyvrijwilliger  

 

De taken als buddy bij het begeleiding van een erkende vrouwelijke vluchteling in haar transitiefase 

zijn: het ondersteunen in hun zoektocht naar een betaalbare woning en hun weg te vinden in onze 

maatschappij. 

 

Woonbegeleiding 

 

 Opzoekwerk naar beschikbare woning via internet , telefonisch, krant en mond aan 

mond info… 

 Vertalen of bellen naar een eigenaar voor een afspraak  

 Meegaan op plaatbezoek of uitleg geven over hoe men er geraakt 

 Ondersteunen in het gesprek met de eigenaar en uitleg over contract 

 De eerste keer mee begeleiden naar het OCMW om bijvoorbeeld te vertalen 

 Informatie over inrichting woning: Kringloopwinkel, Kapasa.be,…. 

 

Opvolging woonbegeleiding (via commnicatie fiche) 

 

 Hoe is de zoektocht naar de woning verlopen:………..  

 Hoeveel keer  samen afgesproken alvorens een woning te vinden:……………… 

 Waar gezocht: …………………………………. 

 Wanneer plaatsbezoeken:………………………………….. 

 Welke soort woning: …………………………………. 

 Positieve of negatieve ervaringen: …………………………………………  

 Voorstellen voor verbetering: …………………………………………………… 

 Rapportage via fiche aan stuurgroep  

 Opmerkingen:…………………………………………………………………………….. 

 

De buddywerking biedt u het volgende aan  

 

 Een uitdagende ervaring waar je sociale en praktische hulp biedt aan anderen  

 Een kwaliteitsvolle omkadering van je vrijwillige activiteit, in een professionele organisatie met 

een gemotiveerde en stuurgroep 

 Vormingen, supervisie en intervisie  

 Een enthousiaste buddygroep en buddyplatform www.vrouwenontmoetenvrouwen.net 

 Een verzekering en reële kostenvergoeding.  
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BIJLAGE 3 

Omgangsregels voor buddyvrijwilligers 

Respect 
Begeleiding gebeurt met respect voor de eigenheid van elke vrouw, ongeacht haar 
afkomst. Niettegenstaande de afhankelijke situatie waarin zij zich bevinden, worden 
ze beschouwd als verantwoordelijke mensen met enerzijds fundamentele rechten en vrijheden en 
anderzijds plichten. 

 U toont respect voor de persoonlijke integriteit van de vluchtelingenvrouwen. U bent correct 
en beleefd. U spreekt geen waardeoordelen uit, in het bijzonder niet met betrekking tot 
culturele verschillen. 

 U hebt respect voor de vrijheid van meningsuiting  

 U respecteert de vrijheid van handelen van de vrouwen en de keuzes die zij maken 

 U eerbiedigt hun privéleven   
 
Begeleiding 
Vluchtelingenvrouwen hebben recht op een betrouwbare en efficiënte begeleiding. Daarom bieden 
we hen ondersteuning, rekening houdend met hun specifieke noden in het bijzonder begeleiding bij 
het zoeken naar een woning. Het stimuleren van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid staat 
daarbij centraal. 

 U bent betrokken en hebt een actieve luisterhouding. In het contact met de vrouwen houdt u 
in de mate van het mogelijke rekening met specifieke moeilijkheden zoals cultuurshock, 
verlies van identiteit en verlies van sociaal draagvlak. 

 U streeft naar transparantie en zorgt ervoor dat het voor de vrouwen duidelijk is welke 
ondersteuning zij van u kunnen verwachten. In de mate van het mogelijke zorgt u ervoor dat 
taal en culturele verschillen een goede communicatie niet in de weg staan. 

 Uw begeleiding is tijdig en doelgericht. U werkt zorgvuldig en correct en zet zich in om 
kwaliteit te leveren.  

 
Onpartijdigheid  
Vluchtelingenvrouwen hebben het recht om in gelijke gevallen op eenzelfde manier te worden 
behandeld. Daarom moet u in elke situatie uw medewerking op een neutrale en objectieve wijze 
uitoefenen.  

 U streeft naar gelijke behandeling van personen die volgens eenzelfde regelgeving 
behandeld moeten worden. Iedere vorm van discriminatie is verboden. Discriminatie 
betekent elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van onder 
andere nationaliteit, etnische groep, huidskleur, afkomst, geloof of levensbeschouwing, 
politieke overtuiging, gezondheidstoestand, handicap, geslacht of seksuele geaardheid. 

 U bent zich bewust van het feit dat u zich voortdurend in een spanningsveld bevindt tussen 
betrokkenheid en afstand.  

 
Discretie 
Buddy’s zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is onder meer 
van toepassing op de informatie die u verstrekt wordt door een vluchtelingenvrouw en op de 
initiatieven die u neemt in het kader van de uitvoering van de begeleiding. 

 Informatie die u te weten komt tijdens de uitoefening van uw taken, behandelt u in principe 
altijd vertrouwelijk.  

 U registreert enkel gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening 
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BIJLAGE 4 

Communicatiefiche  

 

   
Communicatiefiche tussen OC of LOI en de Buddywerking Vrouwenraad 

 

Naam Opvangcentrum of LOI:    

Datum aanvraag van OC of LOI:  

 

Naam en telefoonnummer van de medewerker OC of LOI:  ……………………………… 

Naam en telefoonnummer van de vluchtelinge: ………………………………………………………….. 

Naam en telefoonnummer van de contactpersoon buddywerking: ……………………………. 

Naam en telefoonnummer van de buddy: ……………………………………………………………………… 

Datum einde materiële hulp: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Achtergrond informatie (kwetsbare) vrouwelijke vluchteling die vraagt naar een buddy : 

 

 Land van herkomst:… …………………………………………..  

 OV nummer of nationaal nummer (opvangcentrum of LOI):……………              

 Taal: … …………………………………………………………………….                      

 Leeftijd: … ……………………………………………………………… 

 Studieniveau / vaardigheden: …… ……………………………………………………. 

 Statuut erkenning vluchteling / datum: … ………………………………………  

 Kinderen:…… …………….           Hoeveel en leeftijd: …………………………. 

 Medische of psychologische problemen: …… ………………………………… 

 Kwetsbaarheid: … ………………………………………………………………………….. 

 Andere: …………………………………………………………………………………………. 

 

Wat is de woonvraag van de vluchtelinge: 

 

 Hoeveel kamers: … ……………………………………………………………….. 

 Zijn er bepaalde voorzieningen nodig: … ………………………………. 

 Geografische : ……………………………………………………………………….. 

 Stad of dorp : ……………………………………………………………………….. 

 Andere:………………………………………………………………………………….   
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Wil jij een buddy worden? 
 

 

 

Vrouwenraad Middaglijnstraat 10 1210 Brussel 

Tel +32 (0)2 229 38 19 I  www.vrouwenraad.be I info@vrouwenraad.be 

 
 

Met de steun van Fedasil 

 

http://www.vrouwenraad.be/

