Ben jij…


18 jaar of ouder?



sociaal geëngageerd?



gemotiveerd en geïnteresseerd om



Lijkt dit iets voor jou?

Kansen en participatie
in een sfeer van wederzijds respect.

Hier kan je terecht voor meer info:

aan de slag te gaan binnen een

Nadia Denayer

kader van schuldenproblematiek?

coördinator vrijwilligerswerking

hulpvaardig?

 02/363.68.58
nadia.denayer@ocmwhalle.be

En ben jij…




bereid je voor minimaal drie maand
als vrijwilliger te engageren voor dit

Algemene sociale dienst: Karolien Mettens

project?

 02/361.16.16

bereid je, afhankelijk van de nood

info.onthaal@ocmwhalle.be

van de deelnemer, een bepaalde tijd
vrij te maken?


in de mogelijkheid huisbezoeken te
doen in Halle?

Dan zijn wij op zoek
naar jou!

OCMW HALLE

OCMW Halle
August Demaeghtlaan 30
1500 Halle
Telefoon: (02) 361 16 16
Fax: (02) 361 23 60
E-mail:info.onthaal@ocmwhalle.be

Word jij
mijn

budgetbuddy?

“Een tijdje geleden kon ik niet anders meer

De overgang van een

dan toegeven dat ik het moeilijk had om

intense en professionele

mijn budget te beheren .

budgethulpverlening naar

De buddy ondersteunt de cliënt in het

Ik heb al mijn moed bijeen geraapt en ben

het zelf in handen nemen

zelfstandig opnemen van budgettaire

naar het OCMW gestapt.

van het eigen budget

handelingen in het dagelijkse leven.

Wat doet een buddy?

is niet vanzelfsprekend.
Het uiteindelijke doel van het project:

Ik sprak er met een maatschappelijk

“budgetbuddy”, is dat de deelnemers actief

werker. Ze stelde me voor om toe te

Professionele hulpverleners merken op

en zelfredzaam worden in het beheren van

treden tot “budgetbeheer”.

dat sommige cliënten deze overgang

hun eigen budget.

De maatschappelijk werker zou mij dan

ervaren met gevoelens van angst

bijstaan in alles wat met het beheren van

en twijfel.

Dit zijn een aantal van de activiteiten

mijn budget te maken heeft.

Nu geeft zij mij de nodige ondersteuning
om al mijn betalingen tijdig uit te voeren.
Ook voor hulp in verband met documenten
en voor allerlei vragen kan ik bij haar

waarbij een buddy kan helpen:


betalingen opvolgen,

Door deze cliënten te koppelen aan



hulp bij algemene administratie,

een “buddy”, kunnen deze gevoelens



tips geven bij het winkelen

ondervangen worden en staat de cliënt
er niet langer alleen voor.

(bvb: kortingsbonnen gebruiken),


hulp aangaande de
mutualiteitsaangelegenheden,

terecht.


toeleiding naar de voordeligste
sportvereniging, ...

Vandaag voel ik mij klaar om het opnieuw
zelf alleen te doen.

In overleg kunnen ook nog andere taken

Een buddy biedt een luisterend oor,
Maar toch ben ik bang… Wat als het mij

is betrokken en geeft tijd en aandacht

toch niet lukt? Wat als ik een factuur uit

aan het alledaagse en het bijzondere.

het oog verlies?
Ga ik het wel alleen aankunnen?”

Een buddy is deelgenoot in de weg naar
zelfstandig beheer van het
persoonlijk budget.

vastgelegd worden.

