
Je bent steeds welkom om je aan 
te sluiten bĳ  onze enthousiaste 
vrĳ willigersgroep! We spreken 
regelmatig af voor een vorming 
en om ervaringen uit te wisselen.

Wens je ondersteuning van Domo, 
ken je een gezin dat ondersteuning wenst
of wil je graag vrĳ williger worden in 
Domo Waasland? 

Meld jou of je gezin dan aan:

Domo Waasland
Watermolenstraat 22

9111 Belsele

domowaasland@gmail.com
0471 31 49 72

www.domowaasland.com

BE20  7370 3753 0656

CONTACTWIL JE VRIJWILLIGER WORDEN?

“Boekjes lezen, fantasiespelletjes, 

eenvoudige gezelschapsspelletjes, 

eens naar buiten: allemaal facetten van 

aandacht voor de ontwikkeling van het 

kind. Spelenderwijs doen de kinderen 

veel ervaringen op en ze zijn er dol op. 

Telkens ik aanbel is hun enthousiast 

onthaal het mooiste bewijs dat ze daar 

allemaal van genieten”.

Een vriend is...
iemand die je verleden begrijpt, 

in je toekomst gelooft en 
je nu accepteert zoals je bent!



In een gezin met kleine kinderen loopt 
niet altĳ d alles van een leien dakje. 
Ouders worstelen dan wel eens met 
vragen. Op die momenten is het fi jn 
om te kunnen steunen op mensen uit 
hun omgeving. Maar niet iedereen kan 
rekenen op deze sociale steun…

Vrĳ willigers bĳ  Domo gaan met deze 
gezinnen samen op pad.

De ondersteuning van een vrĳ williger is 
volledig gratis.

Domo richt zich op gezinnen met 
kinderen tussen 0 en 12 jaar die zich in 
een moeilĳ ke situatie bevinden en die 
geen of weinig sociale steun ervaren uit 
hun omgeving.

De vrĳ williger brengt wekelĳ ks tĳ d door 
met het gezin, gedurende gemiddeld 1 
à 2 jaar.

Wat hĳ  of zĳ  daar doet, gebeurt 
telkens in overleg met de ouders 
en is afhankelĳ k van de noden van 
het gezin. Dat kunnen activiteiten zĳ n 
zoals: samen met de kinderen spelletjes 
spelen, huiswerk helpen maken, een 
uitstap maken, samen knutselen, sociale 
contacten opbouwen of onderhouden, 
cultuur, sport, bibliotheek,... 

Ouders zĳ n de belangrĳ kste schakel 
in de opvoeding van hun kinderen.
Een vrĳ williger zal met de ouders én de 
kinderen aan de slag gaan en met beide 
een vertrouwensband opbouwen. 

WAT IS DOMO? VOOR WIE IS DOMO? 1 VRIJWILLIGER, 1 GEZIN

VISIE VAN DOMO


