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Wil je een steuntje in de rug? 

Als gezin loopt het niet altijd allemaal lekker. Dat 
kan zijn bij ziekte, moeilijkheden met de kinderen, 
weinig sociaal contact, geldgebrek of spanningen 
in je relatie. 
Vaak kun je zulke problemen zelf oplossen. 
Maar soms is het een opluchting als iemand tijd 
en aandacht voor je heeft. Een luisterend oor of 
iemand die een handje kan helpen bij praktische 
dingen. 
Een vrijwilliger van Kind aan Huis biedt dat steuntje 
in de rug.

Wat is Kind aan Huis?

Kind aan Huis biedt ondersteuning voor gezinnen 
met kinderen tussen 0 en ongeveer 14 jaar in de 
gemeente Wageningen. Als ouder geef je zelf aan 
waar jij het meeste behoefte aan hebt. De meeste 
vrijwilligers van Kind aan Huis hebben zelf ook 
kinderen. 
Daarnaast hebben ze een training gevolgd om 
te kunnen werken met onze uitgangspunten: 
vriendschap, gelijkwaardigheid en vertrouwen. De 
vrijwilliger neemt niet over, maar ondersteunt jou, 
zodat je het straks weer zelf kunt. 
Het vrijwilligersteam wordt ondersteund door de 
coördinatoren.

Hoe werken wij?  
      
Je kunt jezelf aanmelden voor een 
kennismakingsgesprek. De coördinator komt bij je 
thuis. We bespreken samen waar je behoefte aan 
hebt, jouw vraag staat centraal. 
De coördinator zoekt een vrijwilliger die bij jouw 
gezin past. Daarna wordt de vrijwilliger aan je 
voorgesteld. Als het klikt, kunnen jullie beginnen. 
Meestal komt een vrijwilliger 1 keer per week bij 
het gezin thuis. De duur van de ondersteuning 
hangt af van jouw vraag. 
Het is gratis.

Wat kun je verwachten van Kind 
aan Huis?

• Een vrijwilliger die een luisterend oor biedt, een  
 steuntje in de rug kan zijn en jou en je kinderen  
 persoonlijke aandacht geeft. 
• Hulp bij praktische zaken in overleg met jou.
• Aandacht voor het uitbreiden van je sociale   
 netwerk.
• Een gezellig moment in de week om naar uit te  
 kijken.


