FICHE “Buddywerking Compagnons”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Sociaal Huis Oostende & FMDO
Project/initiatief: Buddywerking Compagnons
Sector: Projectwerking Algemeen Welzijnswerk
Werkingsgebied: Oostende
Samenwerkingsverband tussen: SHO & FMDO
Contactadres: Edith Cavellstraat 15 – 8400 Oostende
Startjaar: 2016
Contactpersoon SHO:

naam: Ann Deschacht
adres: Edith Cavellstraat 15 – 8400 Oostende
tel: 059 / 59 12 45
mail: ann.deschacht@sho.be
website: http://www.oostende.be/sociaalhuis

Contactpersoon FMDO:

naam: Xavier Holvoet
tel: 0487/ 61 53 43
mail: xavier@fmdo.be
website: http://www.fmdo.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis (2015) werd de nood aan ondersteuning en/of
begeleiding voor de nieuwkomers in de stad erg acuut. Een snelle en laagdrempelige instap leek
een mogelijke oplossing om deze grote groep mensen te helpen. Niet alleen hulpverlening is
belangrijk maar ook de invulling van vrije tijd, e.d. is belangrijk voor integratie. Een samenwerking
tussen SHO en FMDO werd opgestart.
Er werd ook aangegeven dat er heel wat mensen uit de vorige migratiestromen het nog steeds
moeilijk hebben om zich te integreren. Ze hebben moeilijkheden met de taal, zijn soms ziek en
eenzaam. Voor deze groep werd eveneens een vrijwilligerswerking opgestart.
De buddywerking werd uitgebreid voor alle mensen met beperkte kansen met en zonder een
migratieachtergrond.

Doelstellingen
De compagnons bieden sociale steun aan nieuwkomers of cliënten en helpen hen om hun weg te
vinden in Oostende en het dagdagelijkse leven in de stad. Het is belangrijk dat de buddy’s geen
hulpverlenende rol opnemen maar hun “maatje” ondersteunen in de uitbouw van hun netwerk en
kennis te laten maken met hun nieuwe thuis. Compagnons kunnen wel doorverwijzen naar
hulpverlenende instanties.

Doelgroep
Het Sociaal Huis Oostende coördineert de compagnons voor mensen met een leefloon of een
equivalent leefloon.
FMDO coördineert de compagnons voor nieuwkomers die minder dan 1 jaar in Oostende verblijven.
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Korte beschrijving van de werking
De compagnons bieden sociale steun aan nieuwkomers of cliënten en helpen hen om hun weg te
vinden in Oostende en het dagdagelijkse leven in de stad. Het is belangrijk dat de buddy’s geen
hulpverlenende rol opnemen maar hun “maatje” ondersteunen in de uitbouw van hun netwerk en
kennis laten maken met hun nieuwe thuis. Compagnons kunnen wel doorverwijzen naar
hulpverlenende instanties.
De praktische en actiegerichte ondersteuning door de compagnons in het dagelijkse leven is een
grote meerwaarde: het vergemakkelijkt de integratie van nieuwkomers, zorgt voor ontmoeting,
werkt aan een positievere beeldvorming, is laagdrempelig, …
Een compagnon staat positief in het leven en is respectvol, sociaal, integer, geduldig en
empathisch. Daarnaast is het prioritair dat de compagnon open staat voor diversiteit, zowel op vlak
van afkomst, religie, seksualiteit, beperking, cultuur, …

Visie op vermaatschappelijking
* Vergemakkelijken van de integratie door een nauw contact te faciliteren tussen
nieuwkomer/cliënt en de compagnon.
* Onderlinge kennismaking en ontmoeting tussen diverse culturen.
* Informele taalstimulering voor de nieuwkomers.
* Sociaal netwerk van de nieuwkomers/cliënten uitbreiden.
* Laagdrempelige manier van bezorgen van informatie en verduidelijking van de informatie.
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