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Heb je interesse en wil je:  

een voorstelling over Domo-Hasselt?
je melden als Domo-vrijwilliger?

een gezin de weg wijzen naar Domo?

Neem dan vlug contact via mail of GSM!

GSM 0475 31 04 49  |  info@domohasselt.be

Domo is een autonome 
vrijwilligersorganisatie die sedert 2012 

actief is in de regio groot Hasselt
en aangrenzende gemeenten.

DOMO betekent ‘aan huis’,
Door Ondersteuning Mee Opvoeden.

Aanwezigheid ‘aan huis‘

Geen vooropgestelde
tijdsbegrenzing

Geen formulieren

Anonimiteit

Pluralisme

Hulp en steun op
vriendschappelijke basis

Typisch Domo



De ouders zijn de belangrijkste personen 
in de opvoeding van jonge kinderen.

Sommige gezinnen hebben het op 
bepaalde momenten moeilijk om hun kinderen

de nodige kansen te bieden.

Deze ouders willen we zo vanuit Domo steunen, 
bemoedigen en bevestigen.

Hun kinderen willen we zo meer kansen bieden 
om zich te ontplooien en hun talenten

te ontdekken en te ontwikkelen.

Gezinnen met jonge kinderen kunnen bij Domo terecht.
Heel wat doorverwijzers kunnen deze gezinnen
de weg wijzen naar Domo, zoals Kind & Gezin, 
kraamzorg, thuishulp, school en CLB, OCMW, 

buurtwerking, kinderopvang, ziekenhuis, huisarts, …
of door een vriend of familielid.

De vrijwilliger engageert zich om regelmatig contact 
te hebben met het gezin, een aantal uren per week. 

De ouders bepalen wat de vrijwilliger kan doen binnen 
het gezin en voor de kinderen. 

Meevoelend luisteren is een belangrijk aspect van onze werking. 
De vrijwilliger heeft aandacht voor de relatie ouder-kind, 

het gezinsleven, de ontwikkelingsmogelijkheden en -kansen, 
het schoolwerk, sport en spel, vrije tijd, cultuur … 

en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst biedt Domo 
de vrijwilliger kans tot wederzijdse ondersteuning, 

intervisie en inspraak in de organisatie.

Jaarlijks voorziet Domo in een aantal supervisies door 
een deskundige en in bijkomende vormingsmomenten.

Domo stimuleert en betaalt deelname aan externe 
studie- en vormingsdagen. De vrijwilliger is verzekerd en 

ontvangt een verplaatsingsvergoeding.

De kandidaat-vrijwilliger doorloopt een
korte aannemingsprocedure.

Onze Visie Concreet De vrijwilliger


