
Ben je nieuwkomer in Brussel?
Het is niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden in Brussel. Zou je graag iets 
leuks doen met iemand die Brussel goed kent? Via CoNnect Brussel leer je 
nieuwe mensen kennen en ontdek je de stad samen met je buddy. 

Doe mee!
Twee keer afspreken per maand
Je ziet elkaar een half jaar minstens 2 keer per maand. 
Je kiest helemaal zelf wat je samen doet.
Het is belangrijk dat het voor jullie allebei een fijne 
ervaring is. Je ontmoet elkaar in je vrije tijd. 

Voor nieuwkomers die een 
inburgeringstraject volgen 
• Je woont in Brussel.
• Je bent ouder dan 18 jaar.
• Je hebt een lopend inburgeringscontract bij  

bon - Agentschap Integratie en Inburgering.

Ontdek Brussel samen met  
je buddy
• Je ontdekt Brussel samen met je 

buddy die je steunt, naar je luistert 
en met wie je samen leuke dingen 
doet.

• Je doet mee met gratis 
groepsactiviteiten en uitstappen. 
Vrijblijvend. Hoe meer deelnemers, 
hoe leuker.

• Je krijgt een welkomstpakket met 
nuttige informatie. 

• Je kunt altijd terecht bij onze 
projectmedewerkers.

Schrijf je in via onze website 
  www.vgc.be/connect

Heb je nog vragen? 
E-mail: connect@vgc.be 
Telefoon: 02 563 05 49

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/connect/ben-je-nieuwkomer
mailto:connect%40vgc.be?subject=


Are you a newcomer to Brussels?
It’s not always easy to find your way around Brussels. Would you like to do 
something fun with a person who knows the city well? Through CoNnect 
Brussel, you can meet new people and discover the city with a buddy. 

Join us!
Two meetings a month
You will see each other at least twice a month 
over six months.
You are completely free to choose 
what you will do together.
It is important for it to be a nice experience for 
each of you. You will get together during your 
free time.

For newcomers who are participating 
in an integration programme
• You live in Brussels.
• You are over 18.
• You have currently a contract for an 

integration programme with bon - Agentschap 
Integratie en Inburgering.

Discover Brussels together with 
your buddy
• You will have a chance to discover 

Brussels together with your buddy.  
The buddy offers support, listens to you 
and together you will do fun things.

• You can take part in group activities and 
excursions (free of charge and not 
obligatory). The more participants,  
the better.

• You will receive a welcome package with 
useful information.

• You can always contact our project staff 
for information or assistance.

Interested? Register on our website  
  www.vgc.be/connect

More information?  
Mail : connect@vgc.be 
Phone: 02 563 05 49

Met steun van het Europees Fonds voor Asiel, 
Migra
e en Integra
e en de Vlaamse overheid
“Naar een meer geïntegreerd migra�ebeleid, via AMIF”

Verantwoordelijke uitgever, Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

https://www.vgc.be/en/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/connect/newcomers
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