
Fedasil zoekt buddy’s
Als buddy trek je er regelmatig op uit met één van de bewoners van 
onze opvangcentra. Een wandeling in de buurt, samen eten maken, 
een sportieve activiteit of gewoon een goede babbel … Deze informele 
en vriendschappelijke ontmoetingen dragen bij aan de integratie 
van asielzoekers in de lokale gemeenschap. Het vormen bovendien 
uitstekende momenten om de Nederlandse taal te oefenen. 

Een verrijkende ervaring
In onze opvangcentra wonen mensen uit zeer verschillende landen 
zoals Syrië, Afghanistan, Somalië, El Salvador, Guinee … Deze mensen 
hebben asiel aangevraagd in België en wachten in ons opvangcentrum 
op een beslissing.

De asielzoekers volgen in het centrum al hun eerste lessen Nederlands 
en willen dat graag oefenen. Bovendien is het fijn voor hen om nieuwe 
mensen te leren kennen in hun nieuwe omgeving. Jij als buddy kan op je 
beurt kennismaken met een nieuwe buur, met een nieuwe cultuur: een 
verrijkende uitwisseling voor allebei dus!

“We hopen door samen 
dingen te doen haar integratie 

te bevorderen. En het is 
verrijkend om België opnieuw 
te leren kennen door de ogen 

van Warda.”
Sandrine en haar familie, buddy’s 

van Warda uit Somalië

 

www.fedasil.be/nl/buddy
info@fedasil.be

Word buddy van 
een asielzoeker



Van wie word jij buddy?
• Het opvangcentrum koppelt de kandidaat-buddy aan een 

bewoner op basis van aansluitende profielen
• Als buddy kan je eventueel je voorkeur aangeven om 

activiteiten te doen met een man, vrouw, familie of een 
alleenstaande minderjarige (15 – 18j)

• Na de matching vindt in het opvangcentrum een 
kennismakingsgesprek plaats

Wat kan je van ons verwachten?
• Een verrijkende interculturele ervaring
• Een contactpersoon in het opvangcentrum waarbij je terechtkan met 

vragen of problemen 
• Een regelmatig opvolgingsgesprek met een medewerker om te kijken 

hoe alles verloopt
• Contactmomenten met andere buddy’s om ervaringen uit te wisselen

Voor welke periode engageer je je?
• Voor de tijd dat de asielzoeker in het opvangcentrum verblijft. Dit 

kan enkele maanden tot een jaar zijn. Wanneer de asielzoeker 
het centrum verlaat, kunnen jullie zelf kiezen om contact te 
houden of niet

•  Als het contact tussen de buddy en de asielzoeker niet goed 
verloopt, kan de ‘relatie’ op elk moment worden stopgezet

Wat kunnen buddy’s en bewoners samen doen?
• Een stadsbezoek of wandeling in het park
• Samen koffie drinken en praten
• Naar het museum of de bibliotheek gaan
• Samen koken, samen eten
• Muziek beluisteren of maken
• Sporten (wandelen, fietsen, zwemmen, bowlen)
• Huiswerk maken
• Helpen bij praktische zaken (samen naar een afspraak gaan, 

een CV opstellen…)
• Gezelschapsspelletjes spelen
• … Interesse?

Surf naar www.fedasil.be/nl/buddy 

Hier vind  je alle opvangcentra die 
een buddyprogramma hebben, net 
zoals enkele veel gestelde vragen  

en een inschrijvingsformulier.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent minstens 18
• Je praat vlot Nederlands en doet dit ook tijdens de ontmoetingen
• Je kan regelmatig tijd vrijmaken (minstens 1x/maand)
• Een open en respectvolle houding

“Via mijn buddy bouw 
ik Belgische contacten 
op en leer ik de cultuur 

écht kennen.”


