
Roeselare helpt ! – Begeleiding 
 
Vluchtelingen die net in België en Roeselare aankomen, bevinden zich in een voor hen vreemde 

wereld. Stel je voor dat jij om de een of andere reden in Syrië, Irak of Afghanistan terecht komt! 

Je spreekt de taal niet, je kent de gewoonten en gebruiken niet, je weet niets af van wat er 

moet en hoort. 

Vluchtelingen die hier aankomen, ondergaan al deze moeilijkheden. Het eerste wat ze dus 

moeten oppikken zijn een aantal afspraken die in onze maatschappij gelden. Het gaat heel 

dikwijls over kleine zaken die voor ons evident zijn, maar die voor iemand die uit een ander land 

komt, wereldvreemd kunnen zijn. Maar ook de weg vinden in een vreemde stad is niet evident : 

waar is de bakker, de slager, het grootwarenhuis? Waar kun je goedkoop winkelen? En welke 

winkels zijn er duur?  

Welk aanbod van vrije tijd is er in de stad? Waar kan ik mijn geloof belijden?  

 

Begeleiding van een asielzoeker/vluchteling kan het 

volgende inhouden : 

1. Asielbuddy 
Een asielbuddy is iemand die op vrijwillige basis een persoon of een gezin die een 

asielprocedure volgt, begeleidt. Een asielbuddy maakt dus een asielzoeker wegwijs in 

Roeselare en leert hem/haar/hen de Belgische samenleving een beetje kennen. 

De asielbuddy doet dit gedurende 4 maanden : de eerste maand minstens 1x per week, 

daarna minstens 2x per maand. Je spreekt met de asielzoeker/vluchteling een moment af 

waarbij je het b.v. over volgende onderwerpen kan hebben : 

 stadhuis/documenten 

 afvalbeheer 

 welzijnshuis 

 onderwijs 

 Nederlands leren 

 vrije tijd 

 mobiliteit 

 ziekte en gezondheid 

 dringende hulp en veiligheid 

 kinderen 

Welk profiel heeft een asielbuddy? 

 wil zich engageren voor de periode van het parcours 

 doet dit vrijwillig 

 staat open voor diversiteit 

 is tolerant en ruimdenkend 

 voelt zich goed bij de duo-methodiek 

 heeft zelf geen al te grote problemen 

 spreekt duidelijk Nederlands 

 is sociaal vaardig  

Wil je je engageren als asielbuddy ? Dat kan: 

 vul het formulier in 

 kom op gesprek 

 indien jouw medewerking aanvaard wordt, word je gematcht met een asielzoeker. 

 



2. Zinvolle dagbesteding 

Asielzoekers mogen de eerste maanden (nog) niet werken. Een dag zinvol opvullen is dus 

geen overbodige luxe. Met ‘Roeselare helpt!’ zoeken we mensen die af en toe een activiteit 

met asielzoekers willen doen. 

Dit kan bv. zijn: 

 Aan sport doen. 

 Samen muziek maken. 

 Samen koken. 

 Samen een hobby uitoefenen.  

 Leren fietsen. 

 Of misschien heb jij wel een leuk talent of een leuke hobby die je aan anderen wil 

aanleren? 

 Of je werkt in een organisatie waar men wat vrijwilligerswerk kan gebruiken? Heel 

wat asielzoekers zijn blij om als vrijwilliger aan de slag te gaan en hun talenten in te 

zetten voor de maatschappij die hen nieuwe kansen aanbiedt.  

 

3. Begeleiding in een collectieve woongelegenheid 
Soms worden asielzoekers opgevangen in een woongelegenheid waarbij verschillende 

alleenstaanden of zelfs gezinnen een zelfde ruimte delen. In Roeselare zijn we op zoek naar 

panden die hiervoor geschikt zijn.  

Maar samen wonen is niet altijd evident. Begeleiding zou noodzakelijk kunnen zijn. Tot nu toe 

hebben we in Roeselare hiermee nog geen ervaring. Momenteel is er hier ook geen nood 

aan. Maar misschien verandert dit in de toekomst. Hou de site in het oog als je wil 

meewerken in een collectieve woongelegenheid. 

Je kan nu wel al je naam doorgeven als je hier voor interesse hebt! Dan word je 

gecontacteerd wanneer er nood is aan een begeleider. 

 

4. Begeleiding van kinderen en jongeren 
Kinderen en jongeren zijn een zeer kwetsbare groep. Maar hun integratie in een nieuwe 

maatschappij gaat bijzonder snel. Ze kunnen best wat hulp gebruiken onder de vorm van 

huiswerkbegeleiding of begeleiding bij taalstimulerende activiteiten. 

Daarnaast moeten kinderen ook kunnen ontspannen. Samen leuke activiteiten doen, kan 

hiervoor een oplossing zijn : samen sporten, naar een speelplein gaan…. 

Met ‘Roeselare helpt!’ kiezen we er voor om vrijwilligers te laten aansluiten bij bestaande 

initiatieven. Op dit moment organiseert het stadsbestuur het ‘Tateratelier’, een 

taalstimulerend initiatief voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De stad organiseert ook ‘De 

Tovertuin’, een ontmoetingsplaats voor ouders van en met kinderen tussen 0 en 3 jaar.  

Je vindt op http://www.roeselare.be/stad-en-bestuur/werken-roeselare/vacatures 

verschillende vacatures voor vrijwilligerswerk met kinderen. 

 

 

Zin om mee te werken ? 

Bel naar 051 26 24 60 

of mail naar roeselarehelpt@roeselare.be 

of vul het formulier in om asielbuddy te worden 

of vul het algemene formulier in om andere hulp te bieden. 

http://www.roeselare.be/stad-en-bestuur/werken-roeselare/vacatures
mailto:roeselarehelpt@roeselare.be
http://www.roeselare.be/formulier/registratieformulier-asielbuddy
http://www.roeselare.be/formulier/roeselare-helpt

