
 

 

Vacature buddy ROJM - OverKop 
 
 
ROJM Overkop Mechelen is een samenwerkingsinitiatief van CAW Boom Mechelen Lier, het 

Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM), CGG De Pont en vzw Armentekort. ROJM 

Overkop is een plaats waar jongeren tussen 15 en 25 jaar elkaar kunnen ontmoeten om samen 

te chillen, te sporten of om gewoon even tot rust te komen. We organiseren tal van activiteiten 

en voorzien faciliteiten om te ontspannen, maar we zijn er ook om te luisteren naar de jongeren, 

te spreken en te helpen. Samen bouwen we bruggen zodat jongeren kunnen groeien in hun 

positieve identiteit en eigen kracht. Zo vinden ze eenvoudiger de weg naar een gevoel van  

zelfredzaamheid en hulpverlening. 

 
Ben je student? Gepensioneerd? Woon je in de buurt? Wil je anderen helpen of draag je graag je steentje 

bij aan het welzijn van jongeren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Voor onze organisatie zijn 

vrijwilligers zeer waardevol. Je krijgt je eigen taken mits de nodige ondersteuning en vormt zo een 

onmisbare schakel binnen onze werking.  

 

Ter ondersteuning van onze buddywerking zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Als buddy ga 

je een vriendschappelijke, vertrouwelijke relatie aan met een jongere. Je bent geen hulpverlener, maar 

steunt de jongere bij het herontdekken van de eigen krachten. Een buddy helpt de jongere om talenten 

te ontwikkelen en kansen te grijpen. Samen ondernemen jullie activiteiten, je toont positieve waardering 

en steunt hem/haar in zijn zoektocht naar een sociaal netwerk.  

 

Wie zoeken we?  

 Een enthousiaste M/V/X die wekelijks voldoende tijd kan vrijmaken en zich wil engageren voor twee 

jaar.  

 Een buddy die ondernemend en veerkrachtig is.  

 Een buddy die zich kan inleven in de leefwereld van de jongere.  

 Een buddy met een stevige dosis doorzettingsvermogen. 

 Een enthousiasteling die zichzelf als gelijkwaardig ziet aan de jongere.  

 

 



 

 

Wat bieden we jou?  

 Een warm onthaal in een groeiende organisatie. 

 Een opleiding in empowerment, verbindend communiceren en krachgericht werken. 

 Begeleiding tijdens het buddytraject door een projectcoördinator. 

 De mogelijkheid om een jongere te ondersteunen en te investeren in diens eigen kracht en zo te 

tonen dat dromen najagen ook echt kan. 

 Een plaats binnen een bruisende vrijwilligerswerking waar er aandacht is voor 

ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers, maar ook voor evenementen zoals de Dag en de 

Week van de Vrijwilliger. Ook op onze medewerkersdagen ben jij meer dan welkom! 

 

Praktisch?  

Plaats van tewerkstelling: regio Mechelen (Battelsesteenweg 50a, 2800 Mechelen). 

  

Hoe kan je solliciteren?  

Droom je ervan om je steentje bij te dragen als buddy en wil je mee het verschil maken 

voor deze jongeren? Stuur dan snel een mailtje naar 

yassine.ras@cawboommechelenlier.be en overtuig ons van jouw motivatie. Voor meer 

informatie kan je ook steeds terecht bij Yassine Ras (buddywerker ROJM - OverKop)  via 

het nummer 0491 28 20 03 of 015 695 695. 

 

 

 

  

mailto:yassine.ras@cawboommechelenlier.be

