GEZOCHT: VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAARS VOOR MORTSEL

A

‘Ik heb je konijn
gevonden.’

B

‘Zullen we ’t nog
één keer proberen
uit te praten?’

C

‘Denk je nu echt dat
een stoofpotje dit
kan oplossen?’

Als je deze foto ziet, aan wat denk je dan?
De theorie kennen we allemaal: ‘beter een goede buur dan een verre vriend’. Maar in de praktijk is het vaak anders. Een boom
van de buren die de zon wegneemt. Een buurjongen die het groots ziet en nu alvast oefent om ooit op het podium van Rock
Werchter te staan.
De oorzaak van een burenruzie is vaak erg makkelijk aan te duiden. Een oplossing zoeken is soms minder evident. Maar met
praten kom je al een heel eind. En met wat geven en nemen langs beide kanten, is die oplossing vaak niet veraf. Maar hoe
begin je eraan?
Schakel een burenbemiddelaar in! Die begeleidt buren die in conflict leven met elkaar. Samen maken ze de problemen bespreekbaar en zoeken ze naar oplossingen.
Ben jij…
• een vlotte prater, maar nog beter in luisteren?
• discreet, diplomatisch en neutraal?
• positief ingesteld met een gezond inlevingsvermogen?
Dan ben jij onze geknipte burenbemiddelaar!
Wat bieden wij?
• een gratis opleiding burenbemiddeling;
• ondersteuning en coaching;
• een boeiend vrijwilligersteam.
Wat vragen wij van jou?
• Je bent bereid om een 5-daagse opleiding tot burenbemiddelaar te volgen.
• Je kan je soms ook overdag vrijmaken.
• Je doet minstens één dossier per maand, met een engagement van minstens één jaar.
Wat doe je concreet als vrijwillige burenbemiddelaar?
• intakegesprek: samen met een collega-bemiddelaar heb je met elke buur een gesprek
• bemiddelingsgesprek: jullie begeleiden de buren tijdens een bemiddelingsgesprek
• verslag: je maakt een kort verslag van de gesprekken en bespreekt dit met de coördinator
Hoe solliciteer je?
Stuur een korte motivatiebrief en cv naar onthaal@mortsel.be.
Heb je nog vragen?
Bel ons gerust voor meer informatie op 03 444 17 75 of 03 444 17 23.

