schuilt er een buddi in jou?
BUDDi is een project van Vincent Vandenameele dat dankzij BuurtBouwers (burgerbegrotingsinitiatief van het
gemeentebestuur) het licht zag.
Met BUDDi willen we een netwerk van maximum 20 geëngageerde inwoners op poten zetten, die als ‘coach’ de
nieuwkomers in onze gemeente willen begeleiden.
Als nieuwkomer weet je vaak nog niet waar je terecht kan voor een lekkere lunch, welke buurtfeesten er georganiseerd worden, wat er voor kinderen zoal te beleven valt, ...
Om hen hierin te begeleiden, zijn we op zoek naar enthousiaste inwoners die de gemeente op hun duimpje
kennen en deze kennis graag willen delen!

Hoe werkt het?
BUDDi’s kunnen zich via een Facebookgroep (BUDDi for Wortegem-Petegem) of via het bijgevoegde formulier
aanmelden. Iedereen is welkom! Het maakt niet uit of je een geboren en getogen Wortegem-Petegemnaar bent,
of een goed ingeburgerde inwijkeling.
Aan de hand van een korte vragenlijst gaan we jouw motivatie na en polsen we naar jouw interesses. Je krijgt van
ons een bevestiging wanneer we in jou een goede BUDDi zien. Op basis van de opgegeven interesses wordt een
‘match’ gemaakt met een nieuwe inwoner. Jullie spreken onderling af waar en hoe vaak jullie elkaar ontmoeten.
De BUDDi’s worden uiteraard niet aan hun lot overgelaten! Er is een gemeenschappelijke training voorzien voor
alle BUDDi’s, om hun coachende vaardigheden te versterken. Verder organiseren we ook een teambuilding om het
groepsgevoel te versterken en sluiten we het project af met een unieke kookworkshop.

Hoe vinden nieuwkomers de weg naar hun BUDDi?
Via de communicatiekanalen van het gemeentebestuur zullen het project en de Facebookgroep bekend gemaakt
worden. Verder ontvangen nieuwe inwoners via de dienst Burgerzaken een vragenlijst, gelijkaardig aan degene die
de BUDDi’s invullen. Op basis daarvan wordt een ‘match’ gemaakt met de meest geschikte BUDDi. Jullie maken dan
onderling verdere afspraken.

Waarom zou je BUDDi worden?
•

Je helpt mee onze gemeente nog socialer en aangenamer te maken om in te wonen en geeft nieuwkomers
een welkom gevoel.
Je krijgt een gratis opleiding rond coachende vaardigheden, die je ook buiten het project kan inzetten.
Je wordt lid van een echte club, neemt gratis deel aan een fiets- en wandeltocht met foodtruck en krijgt als
aangename afsluiter een unieke kookworkshop.

•
•

Waarom BUDDi met een i?
•

i staat voor integratie: nieuwe inwoners vinden snel de weg naar de nodige informatie, verenigingen, ...
én ze voelen zich welkom
i staat voor innovatie: dit soort projecten werden nooit eerder gelanceerd in een kleinere gemeente.
i staat voor interactie: we organiseren verschillende initiatieven om het netwerk van BUDDi’s te versterken,
zowel fysiek als online.

•
•

Infosessie
Heb je nog vragen rond het project? Dan kan je op 6 mei om 19u terecht in Café Tempo, Waregemseweg 1.
Tijdens een informele infosessie leer je andere geïnteresseerden kennen en kan je nog mee brainstormen over het
verdere verloop van dit project.

Interesse gewekt?
Vul dan het formulier op de achterzijde in en word lid van de BUDDi-club.
Wij heten jou alvast van harte welkom!

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem						
											

Vincent Vandenameele
initiatiefnemer

neem contact op
•
•
•
•

Kom naar de infosessie op maandagavond 6 mei om 19u in Café Tempo, Waregemseweg 1
Bel ons op het nummer 056 68 81 14
Stuur een mailtje naar gemeente@wortegem-petegem.be
Word lid van de Facebookgroep BUDDi for Wortegem-Petegem

ik wil buddi worden!
Wil jij graag BUDDi worden? Stuur dit ingevulde formulier dan terug naar:
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem t.a.v. Valérie Van Auwegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

naam en voornaam
telefoon-/gsm nummer
E-mail adres
Ik stel me graag kandidaat als buddi

		ja		ik twijfel nog

beschrijf kort jouw motivatie om buddi te worden

mijn persoonlijke interesses liggen vooral in volgende domeinen:
sport

cultuur

gezinsleven

verenigingsleven

gastronomie

Ik heb interesse in een opleiding coachende vaardigheden
ja

nee

ik twijfel nog

ik schrijf me in voor de infosessie op 6 mei 2019 om 19u in café tempo
ik zal er zijn

ik wil graag komen, maar kan me niet vrijmaken

heb je nog opmerkingen voor de initiatiefnemer?

Door het opsturen van dit formulier verklaart u zich akkoord
dat het gemeentebestuur bovenstaande gegevens gebruikt
om u te contacteren in het kader van het BUDDi-project van
BuurtBouwers en dat het gemeentebestuur deze gegevens
deelt met nieuwe inwoners als er een ‘match’ is.

datum en handtekening

