
 

 

 

Opvoeden en opgroeien in een nieuw of ander 
land kan ingewikkeld zijn. Als je de cultuur en 
taal niet goed kent is het moeilijk om je weg te 
vinden in de samenleving. Misschien kom je in je 
werk gezinnen tegen die hiermee te maken 
hebben. 

 

Met het project Kleurrijke Families in Nederland 
ondersteunen we gezinnen in hun dagelijks 
leven. Dat doen we met gezinsmaatjes die de 
cultuur goed begrijpen en met wie ook in eigen 
taal gepraat kan worden.  
 

We richten ons op gezinnen met een 
migranten- of vluchtelingenachtergrond in 
moeilijke situaties. Dat betekent dat zij 
problemen ervaren op verschillende 
levensgebieden. Soms er is al professionele 
hulp en zorg in het gezin. Een gezinsmaatje kan 
daar een goede aanvulling op zijn. Of een 
maatje kan voorkomen dat problemen 
verergeren en hulp van professionele 
organisaties nodig is. 
 

Het maatje is vrijwilliger en ondersteunt een 
langere periode in het dagelijks leven. Hij of zij 
kan meegaan naar afspraken of activiteiten of 
aan iets leuks mee doen. Het maatje heeft een 
neutrale rol en kan een brugfunctie vervullen, 
bijvoorbeeld naar beroepskrachten. De maatjes 
hebben een diverse culturele achtergrond en 

verschillende (ervarings) deskundigheid. Zij 
worden ondersteund door beroepskrachten van 
Bindkracht10.  
 

Het project richt zich niet alleen op de individuele 
vragen van het gezin. Gemeenschappelijke 
vragen worden vertaald naar een collectief 
aanbod, bijvoorbeeld vadergroepen of 
themabijeenkomsten. We stimuleren 
gezinsleden en maatjes van het project om hier 
zelf een actieve rol in te vervullen. Waar 
mogelijk leggen we de verbinding met 
bestaande activiteiten. 

 

Kleurrijke Families in Nederland is een 3-jarig 
project dat mogelijk wordt gemaakt door het 
Oranje Fonds. Samen met 21 andere initiatieven in 
het land worden we bovendien geholpen om deze 
vorm van vrijwillige inzet goed en zorgvuldig te 
laten verlopen. Voor meer info kijk op:  
https://www.oranjefonds.nl/vrijwilligezorg 

Jaarlijks kunnen er (maar) 20 gezinnen 
meedoen met het project. Daarom wordt 
er niet breed geworven. De werving doen 
we bij onze samenwerkingspartners: de 
Sociale Wijkteams, GGD, Vluchtelingenwerk 
en Jeugdzorg. Gezinnen kunnen zichzelf 
natuurlijk ook aanmelden. Een 
gezinsmaatje kan worden aangevraagd 
door te mailen naar 
diversiteit@bindkracht10.nl.  
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