
Wees Brusselaar, word buddy
Voor nieuwkomers kan Brussel een ingewikkelde stad zijn. Met CoNnect Brussel 
bouwen we samen aan een warme en verwelkomende stad. Wil jij buddy 
worden van een nieuwkomer? Door samen leuke dingen te doen, leer je Brussel 
kennen vanuit een andere invalshoek.



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”

Twee keer afspreken per maand
Je ziet elkaar een half jaar minstens 2 keer per maand. 

Je kiest helemaal zelf wat je samen doet:
• nieuwe mensen ontmoeten; 
• samen met de nieuwkomer het vrijetijdsaanbod  

in de buurt beter leren kennen  
(bib, gemeenschapscentrum, sport- en  
culturele activiteiten);

• als duo een vrijwillig engagement opnemen in  
een Brusselse organisatie;

• Nederlands oefenen;
• wandelen of fietsen in de stad;
• samen je weg zoeken naar verschillende diensten;
• tips uitwisselen over Brussel.

Het is belangrijk dat het voor jullie allebei een fijne 
ervaring is. Je ontmoet elkaar in je vrije tijd. 

Voor Brusselaars met engagement 
• Je bent ouder dan 18 jaar.
• Je kent Brussel en je houdt van de stad.
• Je leert graag nieuwe mensen kennen.
• Je spreekt Nederlands en graag ook wat  

andere talen.
• Je kent het Nederlandstalig aanbod in Brussel 

(zoals bibliotheken en gemeenschapscentra).
• Je staat open voor diversiteit. 

Bekijk Brussel door de ogen 
van een nieuwkomer
• Je leert Brussel kennen vanuit het 

perspectief van een nieuwkomer.
• Je doet mee met gratis 

groepsactiviteiten en uitstappen. 
Vrijblijvend. Hoe meer deelnemers, 
hoe leuker.

• Je krijgt een welkomstpakket met 
nuttige informatie. 

• Je krijgt een halve dag verplichte 
basisvorming om kennis te maken met 
de doelstellingen van het project. 

• Je krijgt een vrijwilligersverzekering.
• 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

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