Big Brothers Big Sisters
of Utrecht

BIG BROTHERS BIG SISTERS UTRECHT: OM-ARM JE MAATJE!

Stichting BBBS Utrecht is een mentorprogramma voor kwetsbare kinderen van 6-18 jaar uit
gezinnen die leven op de armoedegrens. In Utrecht geldt dat voor 1 op de 8 gezinnen, die vooral wonen in de
wijken Kanaleneiland, Overvecht en Ondiep. Het programma houdt in dat een vrijwilliger tenminste 1 uur
per week, voor minimaal 1 jaar iets onderneemt met het kind dat bijdraagt aan zijn/haar ontwikkeling.

Doel van het mentorprogramma
Het doel van Big Brothers Big Sisters is het stimuleren van een positieve ontwikkeling van het kind door
de extra aandacht en de band die ontstaat tussen kind en vrijwilliger. Het kind krijgt hierdoor
meer zelfvertrouwen en ontwikkelt betere sociale vaardigheden, wat een preventief effect heeft op schoolverzuim en risicovol gedrag. De match verbreedt de horizon van het kind en zijn/haar
mogelijke talenten worden ontdekt. Dat biedt duurzaam meer ontwikkelingskansen en mogelijkheden.

Wij zoeken littles!

Het programma is bedoeld voor kinderen uit Utrecht van 6 -18 jaar, die leven in een gezin op de
armoedegrens en behoefte hebben aan extra aandacht en ondersteuning in hun leven; kortom een
positief rolmodel met wie zij vriendschap kunnen sluiten. Kinderen kunnen afkomstig zijn uit alle
culturele, etnische en religieuze groepen. Ons programma is niet geschikt voor kinderen met ernstige
psychiatrische en/of gedragsproblemen.

Wij zoeken big brothers & sisters!

Wij zoeken betrokken volwassenen, die een positieve bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van
leven en de ontwikkeling van een kwetsbaar kind. De vrijwilliger onderneemt wekelijks iets met het
kind waaraan beiden plezier beleven, zoals b.v. samen sporten, een spelletje doen, knutselen, naar de
speeltuin of een museum. Vrijwilligers worden vooraf grondig gescreend en krijgen trainingen en
begeleiding door deskundige medewerkers, zodat de match tussen kind en vrijwilliger succesvol
verloopt.

Meer informatie?

Voor aanmelding als vrijwilliger/aanmelding van een kind/jongere kunt u contact opnemen met
matchcoördinatoren Paulien Assink: paulien@bbbsutrecht.nl, Geertje Langenhuijzen:
geertje@bbbsutrecht.nl en Eva Hilderink: eva@bbbsutrecht.nl
Voor meer informatie: www.bbbsutrecht.nl / Loes Heebing: loes@bbbsutrecht.nl / 06-20475759
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