
Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
MEE Drechtsteden
Ondersteuning bij leven met een beperking

Buddy worden? Doen!



MEE Drechtsteden is op zoek 
naar buddy’s! 

Wanneer iemand hoort ernstig ziek te zijn, komt dat 
hard aan. Hetzelfde geldt voor iemand die dak- of 
thuisloos is geworden of in een isolement leeft. 
Iemand kan door deze situatie depressief worden en 
weet vaak niet wat hij of zij met zichzelf aan moet. 
Het komt vaak voor dat zo iemand een eenzaam en 
angstig bestaan gaat leiden. Een buddy biedt op dat 
moment de helpende hand. En dat is fijn.

Wat is een buddy?
Een buddy is een vrijwilliger die mensen met een levensbedreigende 
aandoening, of mensen die de weg even kwijt zijn, regelmatig 
bezoekt, ondersteunt en een luisterend oor biedt. Zo kan de buddy 
meegaan naar artsen en hulpverleners en o.a. meehelpen bij het 
opbouwen van een sociaal netwerk. Ook helpt de buddy bij het 
maken van betere keuzes, zodat problemen in de toekomst worden 
voorkomen.

‘Buddy zijn geeft je voldoening en je krijgt 
er mooie gesprekken, overdenkingen en 
vriendschappen voor terug’



Pittig en uitdagend
Als buddy hoef je geen supermens te zijn. Het is pittig, maar wel 
uitdagend. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, kunt 
relativeren en iemand in zijn waarde laat. Daarnaast is het belangrijk 
dat je gemotiveerd bent en bereid bent feedback te geven en te 
ontvangen en goed kunt luisteren. Verder ben je minimaal 18 jaar, een 
dagdeel per week beschikbaar en je bent inzetbaar in de regio.

Begeleiding en persoonlijke ontwikkeling
Als buddy sta je er niet alleen voor. Je krijgt zowel professionele 
begeleiding als een training die op het werk aansluit. Ook is er 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten, onder leiding van een professionele begeleider, 
ontmoet je andere buddy’s en kun je met elkaar verhalen uitwisselen 
en bij elkaar steun vinden.

‘Door een buddy te zijn, heb ik het gevoel 
dat ik de mensen kan helpen en er voor ze 
kan zijn’



Informatie
Wil jij een buddy worden of meer informatie? 
Neem contact op met het Servicebureau van MEE Drechtsteden, 
telefoonnummer 0900 202 06 72 (lokaal tarief) of 
stuur een e-mail naar servicebureau@meedrechtsteden.nl.


