Lenny 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? Ga je graag op stap? Dan ben jij misschien wel
de persoon die we zoeken!
Lenny is een 26-jarige jongeman uit Houthalen-Helchteren die op zoek is naar een aantal enthousiaste personen
die af en toe samen met hem op stap wil gaan. Lenny heeft verschillende interesses en is specifiek op zoek naar
iemand die graag iets gaat drinken of die samen met hem naar de markt wil gaan. Naast op stap gaan is Lenny
regelmatig te vinden in de fitness. Het belangrijkste is dat Lenny zijn sociaal netwerk verder kan uitbreiden om op
regelmatige basis iets leuks te gaan doen.

-

Je hebt een goed gevoel voor humor;
Je wilt een persoon met een NAH ondersteunen om zijn vrije tijd op een goede manier in te vullen;
Je bent sociaal, kan goed luisteren en houdt van een uitdaging;
Je hebt een rijbewijs B (auto is niet nodig);
Je wilt samen met Lenny tijdens een kennismakingsgesprek bespreken welke ondersteuning je kan bieden.

Als buddy ontdek je samen met Lenny het vrijetijdsaanbod in de buurt. De zoektocht zal volledig afhankelijk zijn van
Lenny’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!
Als buddy sta je er niet alleen voor! Bij Samana krijg je vrijwilligerswerk op maat:
-

Een basisvorming vooraf;
Begeleiding en ondersteuning tijdens jullie zoektocht;
Regelmatige vormingsmomenten die je mag bijwonen;
Omniumverzekering auto en kilometervergoeding;
Waarderingssamenkomsten.

Woon je in de regio Houthalen-Helchteren en wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met
Steven Vanmol. Steven geeft je graag meer uitleg over het project FIVE2NINE en over het buddyschap.
We vinden het belangrijk dat zowel jij als de jongvolwassene zich goed voelt en dat jullie samen een leuke tijd
hebben. Hopelijk kunnen we je helemaal overtuigen met deze positieve ervaringen van buddy Rani!

