Yago heeft, net als naar schatting 300.000 andere mensen in België, een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Help jij
als buddy om hem duurzaam uit zijn sociaal isolement te halen? Trek je er graag op uit? Ontdek je graag nieuwe
dingen? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!
Yago is een 23-jarige man die samen met een enthousiast persoon op pad wil gaan. Hij verblijft in De Stroming in
Zorgcampus Hof ter Schelde (Antwerpen), waar hij doorheen de week veel plezier beleeft aan de georganiseerde
activiteiten. In het weekend is het rustig en wil Yago heel graag ontdekken wat er buiten De Stroming te beleven
valt. Hij heeft een brede waaier aan interesses: op restaurant gaan, zeilen, buiten spelen, naar een optreden gaan,
wandelen, dieren zien, … Hij zou het fantastisch vinden om zulke activiteiten met een buddy te doen. Daarnaast wil
Yago ook graag op zoek naar een vaste weekendactiviteit. Yago’s verbale communicatiemogelijkheden zijn beperkt,
hij gebruikt gebaren om zichzelf uit te drukken. Daarnaast heeft Yago een motorische beperking en zit hij in een
rolstoel. Ga jij de uitdaging aan om hem op weg te helpen?
Ben jij de ideale buddy voor Yago?
-

Je houdt van leuke dingen doen;
Je wilt een persoon met een NAH ondersteunen om zijn vrije tijd op een goede manier in te vullen;
Je bent geduldig, bent sociaal en houdt van een uitdaging;
Je wilt in een kennismakingsgesprek samen met Yago bespreken welke ondersteuning je kan bieden.

Wat kan je verwachten?
Als buddy ontdek je samen met Yago het vrijetijdsaanbod in de buurt. De zoektocht zal volledig afhankelijk zijn van
Yago’s vraag die reeds in kaart gebracht werd door een medewerker van Samana. De eerste richtlijnen zijn bepaald
en nu is het aan jou om dit om te zetten in een leuke en duurzame vrijetijdsbesteding!
Je staat er als buddy niet alleen voor, Rondpunt biedt ondersteuning tijdens jullie zoektocht! Wanneer iets moeilijk
gaat of je niet goed weet wat te doen in een bepaalde situatie, staan we altijd paraat om te helpen en tips te geven.
Het is belangrijk dat zowel jij als de jongvolwassene zich goed voelt bij het buddyschap.
Heb je interesse?
Woon je in de regio Antwerpen en wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met
Projectcoördinator Lisse Cools via lisse.cools@rondpunt.be. Zij geeft je graag meer uitleg over het project
FIVE2NINE en over het buddyschap. Twijfel je nog? Lees dan hier de positieve ervaringen van buddy Rani!

