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Aallez, welkom bij AAP!

Beste plusbaasje,

Wat fijn dat jij je wil engageren voor een huisdier in je buurt. In dit document
vatten we nog eens snel samen wat ons project Aallez juist inhoudt. Zo ben je van
alles op de hoogte en kan je je met een gerust hart bij ons aansluiten! 

WAT BETEKENT HET PROJECT AALLEZ NU WEER?

Aallez heeft als doel om zoveel mogelijk huisdieren een zorgzaam plusbaasje te geven. 
Zo zorgen we voor minder eenzame huisdieren wanneer het baasje bijvoorbeeld gaat werken of een noodgeval
heeft. En niet alleen de viervoeter wordt er gelukkig van: ook de plusbaasjes genieten van de extra wandelingen
en het sociale contact. Win-win, dus! 

HOE GAAT DE INSCHRIJVING IN ZIJN WERK?

1. Je schrijft je in als plusbaasje via de website van AAP vzw.
2. Je ontvangt een e-mail die je inschrijving bevestigt. In die mail vind je ook een link naar een vragenlijst over je
karakter en je beschikbaarheid als plusbaasje.
3. Je vult de vragenlijst in. Dit duurt zo’n 10 minuten. 
4. Je krijgt een e-mail die je bedankt om de vragenlijst in te vullen maar we bellen je ook nog even op om te
kijken of alles helder is – en vanaf dan is afwachten!
5. Je wordt gecontacteerd door een AAP-medewerker met het goede nieuws dat we een potentieel
oppashuisdier voor je hebben gevonden.
6. Joepie, it’s a match! 
7. Vanaf nu geniet jij van een spinnende poes of een kwispelende staart. Daarbovenop verwennen we jou en alle
andere plusbaasjes met kleine attenties en leuke uitstapjes. 

HOE KOM IK IN CONTACT MET MIJN OPPASHUISDIER?

Is er een klik tussen jou en het baasje?
Is er een klik tussen jou en het oppashuisdier?
Lukt het jullie om samen een (al dan niet vaste) planning op te stellen? 
Kunnen jullie eerlijk en open met elkaar communiceren? 

Wanneer we een potentiële match hebben gevonden, brengen we jou in contact met het baasje van het
oppashuisdier. Na een eerste mailtje of telefoontje is het aan jullie om een kennismakingsmoment te plannen. 

Dan heb je jouw oppashuisdier gevonden! Vanaf dag 1 zijn jij en jouw oppashuisdier verzekerd tijdens de
bezoekjes zodat het ‘cozorgen’ kan beginnen.

https://www.dementie.be/


HOE VERLOOPT DE COMMUNICATIE VAN ZODRA IK EEN OPPASHUISDIER HEB?

Wij laten het volledig aan jou en het baasje om een vorm van communicatie te
vinden die voor jullie past, of dat nu een belletje, een mail of een WhatsApp-
bericht is. Uiteraard blijft AAP ook bereikbaar voor jou indien je een vraag of een
probleem hebt. We helpen graag!

HOE KOM IK IN CONTACT MET ANDERE PLUSBAASJES?

Naast het aaibare gezelschap zorgen we bij AAP ook voor leuke evenementen
 om andere plusbaasjes te leren kennen. We trekken er met AAP regelmatig op uit, 
en dan ben je meer dan welkom om aan te sluiten. Zo kan je met andere plusbaasjes de
ondeugende streken van jullie oppashuisdieren uitwisselen! 

KRIJG IK EEN VERGOEDING?

Stuur een mailtje naar info@aapvzw.be of bel naar het algemene nummer 03 887 72 21 en wij helpen je verder! 

Aallez, veel plezier met inschrijven!

Als plusbaasje zet je je in als vrijwilliger om baasjes te helpen met de verzorging van hun huisdier. Daar krijg
je dus geen vergoeding voor, maar wel héél veel liefde, zachte knuffels en ontspannende wandelingen. En
dat is toch onbetaalbaar? 

NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN?
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