DOSSIER VRIENDSCHAP

Buddy s
keren
het tij
Buddywerking groeit. Het systeem
koppelt een vrijwilliger aan een persoon
met noden. Kan een buddy ook je
vriend zijn? “Ondanks de hechtheid van
veel buddyrelaties, vermijden de meeste
betrokkenen het woord vriendschap.”
Thomas Detombe Foto’s Josefien Tondeleir

S

teeds meer sociale organisaties hebben een buddywerking. Daarbij worden een sociaal kwetsbaar
persoon en een vrijwilliger gekoppeld en groeit er
een een-op-een-ondersteuningsrelatie. Het achterliggende doel is maatschappelijke participatie.
Armoede, een psychische kwetsbaarheid of migratieachtergrond staan die participatie vaak in de weg.

Sociale kwetsbaarheid

“Sociale kwetsbaarheid en buddywerkingen zijn zoals
paard en kar: het ene zet het andere in beweging”, vertelt
Vicky Lyssens-Danneboom, onderzoeker en lector aan
de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Samen met
Bea Van Robaeys schreef ze het boek Kwetsbaar verbonden
(Lannoo, 2018) over buddypraktijken in Vlaanderen.
Wat is een buddywerking
precies? En kan je spreken
van vriendschap?
Lyssens-Danneboom:
“In het beste geval vult een
buddywerking de professionele hulpverlening aan. Wie
ervoor kiest om iemand te
ondersteunen, is vaak niet
opgeleid als hulpverlener.
Maar dat hoeft ook niet.
Een empathische, authentieke en ondersteunende
basishouding telt. De kracht
van buddywerking zit niet
in professionele competenties, maar in het vrijwillige aspect ervan: iemand engageert zich persoonlijk voor iemand anders.”
“Onze samenleving verfoeit kwetsbaarheid en propageert zelfredzaamheid en autonomie. Dat maakt de positie van wie achterblijft moeilijk. Een succesvolle buddyverbinding ontstaat in de onvoorwaardelijke aanvaarding
van iemands kwetsbare anders-zijn. Iemand voelt zich
gehoord, gezien en gedragen door een medemens die
zich daar belangeloos voor inzet. Het ondersteunt je eigenwaarde en vormt een opstap naar sociaal-maatschappelijke integratie.”

De relatie is
asymmetrisch, en
het gaat om mensen
uit verschillende
leefwerelden. Tot een
echte vriendschap
komt het meestal niet

Vriendschap?

Voor hun boek interviewden Lyssens-Danneboom en
Van Robaeys deelnemers, vrijwilligers en sociale professionals die buddytrajecten begeleiden. Ondanks de
hechtheid van veel buddyrelaties vermijden de meeste
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 etrokkenen het woord vriendschap. “Mensen spreken
b
liever over vertrouwen en beschikbaarheid, of over een
intense, warme band”, verduidelijkt ze. “Of er al dan niet
sprake is van vriendschap, laat men in het midden.”
Dat is geen toeval. Een sociale professional koppelt
twee personen op basis van persoonlijkheid, interesses of
het specifieke doel van een bepaalde duo-werking. “Zo’n
georganiseerd opzet verschilt sterk van de spontane
manier waarop een vriendschap tot stand komt”, zegt
Lyssens-Danneboom. Er is ook sprake van een duidelijke
rolverdeling. “De buddy verleent steun – onder welke
vorm dan ook – aan een deelnemer. Die afspraak creëert
van bij de start een zekere asymmetrie in de relatie.
Vriendschap gaat uit van gelijkwaardige wederkerigheid:
beide partijen halen er ongeveer evenveel uit, er is een
evenwicht tussen geven en
nemen. Bij buddyrelaties is het
correcter om te spreken over
altruïstische wederkerigheid. In
tegenstelling tot vriendschap
ontwikkelt de relatie zich op
maat van de deelnemer, aangepast aan zijn persoonlijkheid en
behoeften.”

Spiegel

Toch halen vrijwilligers vaak
veel uit hun buddyrelaties,
meent Lyssens-Danneboom.
“Iets betekenen voor een ander
geeft grote voldoening. Vrijwilligers verwerven ook inzicht in uitsluitingsmechanismen.
Ze begrijpen beter hoe armoede, een psychische kwetsbaarheid, beperking of migratieachtergrond drempels opwerpen. De relatie houdt hen een spiegel voor: bepaalde
vooroordelen gaan op de schop. Mensen worden milder
en breken uit hun eigen, afgeschermde wereld. Door de
ellende van anderen te zien, slagen ze er bovendien beter
in om hun eigen moeilijkheden te relativeren.”
Tot een echte vriendschap evolueert de band dus
meestal niet. “Want het opzet is doelgericht, en het
gaat om mensen uit verschillende leefwerelden.” Toch
gebeurt het soms wel. “In bepaalde gevallen leren vrijwilliger en deelnemer elkaars familie kennen, koken ze voor
elkaar of gaan ze samen op vakantie. Op dat moment
vervagen de traditionele grenzen van een buddyrelatie en
ontstaat er echte vriendschap.”
Drie duo’s getuigen over hun uitzonderlijke band.
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“Ons contact geeft
me een warm,
dankbaar gevoel”

“Ann gelooft in mij.
Ze zal nooit oordelen”
Ann van Boven (links op de foto), moeder van vier,
legde de laatste jaren een moeilijk parcours af. Ze had
psychische problemen en viel noodgedwongen terug op
een ziekte-uitkering. Tot overmaat van ramp kreeg ze
een beroerte, met evenwichtsstoornissen als gevolg.
“Ik heb een tijdje geworsteld met donkere gedachten”,
bekent ze.
Een jaar geleden ontmoette ze Ann Veraverbeke via
ArmenTeKort, een Antwerpse vzw die kansarmoede
aanpakt via een uitgebreide buddywerking. Ann schenkt
haar de kracht die ze zelf soms mist. “Vorige winter
kleurde alles zwart”, vertelt Ann VB. “Ik kwam mijn stoel
niet meer uit en vergat te eten. Elke vorm van zelfzorg
verdween. Op een avond stond Ann onaangekondigd
voor m’n deur met een thermos soep. Precies wat ik toen
nodig had. Op moeilijke momenten staat ze voor me
klaar. Ik heb ArmenTeKort gezegd dat ze Ann nooit meer
mogen afpakken (lacht).”
Ann Veraverbeke werkt als ingenieur in een petrochemisch bedrijf. Een drukke, veeleisende job. Ondanks haar
technische competenties haalt ze het meest voldoening
uit menselijke contacten. Dat was ook de reden waarom
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ze buddy werd bij ArmenTeKort. “Ik geloof in verbinding
en de positieve kracht van mensen.”
Ann VA: “Voor onze eerste ontmoeting was ik een beetje
zenuwachtig. Wie is de andere? Wat kunnen we doen
samen? Net zoals vandaag spraken we af in het park. Dat
we allebei kinderen hebben, brak het ijs. Er was direct een
gespreksonderwerp”, lacht ze.
Ann VB: “In die beginperiode hebben we erg veel gepraat:
over familie, persoonlijke worstelingen en gezondheid.
Er groeide snel een open sfeer van vertrouwen. Vandaag
vertel ik haar dingen die niemand anders weet. Ann gelooft in mij. Ze zal ook nooit oordelen, in tegenstelling
tot andere mensen. Dat voelt bijzonder. Maar we kunnen
ook hartelijk lachen en amuseren ons aan de pooltafel of
tijdens een spelletje minigolf. Ik beschouw haar als een
echte vriendin.”
“De appreciatie is wederzijds”, pikt Ann VA in. “Ann is
soms bezorgd dat ze vaak praat over haar eigen leven en
zorgen. Maar dat vind ik niet erg. Ze is een straffe, positief
ingestelde vrouw. Ondanks enkele tegenslagen stáát ze er
voor haar kinderen en geeft ze niet op. Ons contact geeft
me een warm, dankbaar gevoel. Als ik een lach op haar
gezicht kan toveren, is mijn dag geslaagd.”
Meer info? www.armentekort.be
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“Je mag iemands
dromen nooit
afnemen”

“Wat wij hebben opgebouwd,
heeft iets magisch”
“Tijdens vorige begeleidingen bewaarde ik een zekere
afstand”, vertelt André. “Misschien bewust. Ik wilde niet
meegesleurd worden in een verhaal met een onzekere afloop.” Als vrijwilliger bij Duo for a job ondersteunt André
jongeren met een migratieachtergrond in hun zoektocht
naar een job. “We schrijven samen een cv en sollicitatiebrief. Daarnaast coach ik hen in de aanloop naar sollicitatiegesprekken. Heel vervullend en betekenisvol werk. Toch
raakte ik nog nooit met iemand bevriend.”
Maar toen ontmoette hij Sadaf, een alleenstaande moeder
van drie. Twaalf jaar geleden ontvluchtte ze Afghanistan.
“Ik herinner me nog haarfijn onze eerste ontmoeting”,
glimlacht André. “‘Je ziet er minder oud uit dan ik verwachtte’, sprak ze me aan. Die eerste woorden braken onmiddellijk het ijs. Ik apprecieerde haar directe stijl. Ze wist
verdomd goed wat ze wilde. We voelden instant een klik.”
André: “Aanvankelijk was ik erg bezorgd. Een jonge alleenstaande moeder zonder diploma: het leek geen gemakkelijke opdracht. Tijdens onze eerste ontmoeting legde
ik haar enkele vacatures voor. Het ging telkens om eenvoudig uitvoerend werk. Maar ze wees al mijn voorstellen
resoluut van de hand.”
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Sadaf: “Ik wilde iets met vluchtelingen doen. Tijdens mijn
moeilijke vlucht van Afghanistan naar België verwierf ik
waardevolle kennis en ervaring. Mijn eerste sollicitatiegesprek leek aanvankelijk een ontgoocheling. Ik werd tweede. Toch bleef ik erin geloven. Als het nu niet lukt, dan wel
de volgende keer. Dat zei ik ook tegen André.”
André: “Wat bewonder ik haar ambitie en mentale veerkracht. Ze laat zich niet opsluiten in een vakje of bescheiden verwachtingen. Die eigenschappen spraken me sterk
aan. Enkele dagen daarop kwam het nieuws dat ze de job
toch had. Moraal van het verhaal? Je mag iemands dromen nooit afnemen.”
“Andre is een engel voor mij”, pikt Sadaf in. “Een mooie
man met witte baard, die zich persoonlijk om mij bekommerde. Zijn betrokkenheid heeft het verschil gemaakt.
Vóór ik me aanmeldde bij Duo for a job moest ik jarenlang
rondkomen met een leefloon. Dankzij André werk ik vandaag in het asielcentrum van Zaventem. Het is een droom
die uitkomt.”
“Hoewel onze begeleiding binnenkort afloopt, houden we
zeker contact”, besluit ze. “Ik wil dat hij een deel van mijn
leven wordt. Wat we in korte tijd samen opbouwden ...
het heeft iets magisch. Binnenkort gaan we iets drinken.”
Meer info? www.duoforajob.be
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“We wisselen
geregeld boeken uit
en voeden elkaar
intellectueel”

“Het is al lang niet meer duidelijk
wie de buddy is van wie”
Frank en Carl spreken al tien jaar af. Ze leerden elkaar
kennen via Buddywerking Vlaanderen, een vereniging
die vrijwilligers koppelt aan mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Doorheen de jaren groeide er een hechte
vriendschap. “Het is al lang niet meer duidelijk wie de
buddy is van wie”, grapt Frank (rechts op de foto). “Tien
jaar geleden was ik sociaal geïsoleerd. Behalve de kassière
van de supermarkt en enkele dichte familieleden zag ik
niemand meer. Gelukkig was daar plots Carl. Hij gaf me
het duwtje dat ik nodig had.”
Carl: “Ze hebben ons ongelofelijk goed gekoppeld. Ik ben
psychotherapeut, maar wilde geen extra werk als hulpverlener. Ik zocht iemand die op eigen benen stond en wat
gezelschap kon gebruiken. We ontmoetten elkaar voor
het eerst op de Groenplaats in Antwerpen. Het werd onze
vaste afspreekplek. Ik woon daar vlakbij, Frank woont in
Deurne. Meestal starten we met een terrasje.”
Frank: “Al van bij de start voelde ik een wederzijdse sympathie. Uiteraard moet dat groeien, je tast wat af in het
begin. Maar is dat niet zo in elke vriendschap? Onze ontmoetingen hielpen me door een moeilijke periode. Ik had
sociale angst. Mensen deinzen soms terug als ze horen dat
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je een psychische kwetsbaarheid hebt. Bij Carl moest ik
me nooit afvragen of hij me wel wilde zien en hoe hij over
me dacht. Hij waardeerde me voor wie ik was. Zijn formele engagement bracht zekerheid en rust. Zo groeiden mijn
zelfvertrouwen en mijn sociale netwerk opnieuw.”
Het formele karakter van hun ontmoetingen ruimde snel
baan voor ongedwongenheid. Carl: “Soms annuleren we
last minute een afspraak, bijvoorbeeld als Frank zich niet
goed voelt of als ik te veel werk heb. Geen van ons beiden
tilt daar zwaar aan. Frank is iemand die ik zou opbellen
als het moeilijk gaat. Omgekeerd geldt dat ook. Ik heb zijn
moeder en zus al ontmoet, hij kwam ons helpen tijdens
onze verbouwingen. Frank gaf ook al enkele keren een
lezing over psychische kwetsbaarheid in een van mijn
lessen aan de hogeschool. Hij is een interessante spreker
en denker. We wisselen geregeld boeken uit en voeden
elkaar intellectueel. Je mag zeker noteren dat we vrienden
zijn.”
“Als hij plots geen contact meer wil, zou ik dat heel
jammer en raar vinden”, besluit Carl. “Onze uitjes zijn
pure ontspanning: echte me-time. Eigenlijk wil ik Frank
niet te veel delen met andere mensen. Wat we hebben is
bijzonder.” ■
Meer info? www.buddywerking.be
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