Ondersteun verkeersslachtoffers bij het brengen
van hun verhaal in secundaire scholen
Wil je graag mensen met een beperking helpen? Wil je jongeren bewust maken van de gevolgen van een
verkeersongeval? Dan is het buddyschap binnen Getuigen onderweg misschien wel iets voor jou!

Wat is Getuigen onderweg?
Sinds het schooljaar 2009-2010 vinden in West-Vlaanderen getuigenissen van betrokkenen bij een
verkeersongeval plaats. In september 2012 ging de coördinatie van dit project naar Rondpunt en kreeg het
project de naam Getuigen onderweg. Getuigen onderweg wil jongeren sensibiliseren en aanzetten tot
verantwoord gedrag in het verkeer. Een getuigenis van een verkeersslachtoffer met een blijvend letsel,
maakt jongeren bewust van de ernstige en vaak levenslange gevolgen van een verkeersongeval. Het doet
hen beseffen welke verantwoordelijkheid ze in het verkeer dragen bij het voorkomen van ongevallen.
Om deze verkeersslachtoffers te begeleiden zoekt Rondpunt buddy’s.

Gezocht: buddy’s voor de regio Brugge-kust








De buddy plant de afspraken met de scholen.
De buddy brengt de getuige naar de school en nadien weer naar huis.
De buddy begeleidt de getuige ook tijdens het geven van de getuigenis, bijvoorbeeld door de
computer te bedienen of door een deel van het verhaal te brengen.
De buddy kan zich overdag op regelmatige tijdstippen vrij maken.
De buddy volgt de voorbereidende coaching van de getuige mee.
De buddy helpt indien nodig bij praktische zaken: rolstoel duwen, toiletbezoek, eten.
De buddy heeft zin om een fijn contact op te bouwen met de getuige en heeft interesse in zijn
verhaal.

Zowel de getuige als de buddy worden vergoed voor hun inspanningen en vervoerskosten voor Getuigen
onderweg.

Interesse om buddy te worden?
Neem contact op met
 Geert Vandamme, coördinator dagbesteding bij Dienstencentrum Gid(t)s op 051 23 06 11.
 Of met Kaat De Gendt, projectcoördinator Getuigen onderweg binnen Rondpunt vzw, via mail
kaat.de.gendt@rondpunt.be of bel 03 205 74 80.
Meer informatie over Rondpunt en Getuigen onderweg: www.rondpunt.be/getuigenonderweg.
Alvast bedankt voor jouw interesse!

