DOMO vzw
DOMO (Door Ondersteuning Mee Opvoeden) vzw ondersteunt
kansarme gezinnen met kleine kinderen bij de opvoeding om op
die manier de toekomstkansen van deze kinderen te vergroten.
De werking van DOMO is eenvoudig en ijzersterk: het is een
vrijwilligersorgansiatie waar één vrijwilliger langdurig één gezin
dat het moeilijk heeft ondersteunt.

Wie zijn de gezinnen?
De grote meerderheid (80%) van de gezinnen waarvoor DOMO vzw zich inzet woont in Groot-Leuven,
de overige (20%) woont in een straal van maximum 20km van Leuven. De gezinnen zijn vaak moeders
met kinderen jonger dan 12 jaar die er alleen voor staan. Sterk sociaal geïsoleerd, vaak financieel erg
moeilijk, soms zelf pijnlijke jeugdervaringen. Deze gezinnen worden doorverwezen door onder andere
CLB, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, huisartsen, thuisbegeleidingsdiensten, centrum
bijzondere jeugdzorg, Kind en Gezin, Gasthuisberg. Gemiddeld blijft een vrijwilliger 2 tot 3 jaar in een
gezin (soms ook veel langer).

De filosofie van DOMO.
Opvoeding in het gezin is een wisselwerking tussen
Aanwezigheid ‘aan huis’
ouders en kinderen. De ouders zijn de belangrijkste
personen in de opvoeding van kleine kinderen. Sommige
Geen vooropgestelde tijdsbegrenzing
ouders missen de vaardigheden om dit goed te doen of
Geen formulieren
kunnen die zorg (tijdelijk) niet alleen aan.. Deze ouders
wil DOMO als “vriend aan huis” steunen, bemoedigen,
Anonimiteit
een stukje levensweg met hen meegaan. Domo wil via
Pluralisme
steun aan de ouders, de kinderen meer toekomstkansen
Hulpverlening op vriendschappelijke
geven. Ouders die zich goed in hun vel voelen zullen ook
positief reageren op hun kinderen en tezelfdertijd wil
basis
DOMO deze kinderen in hun huidige situatie wat
ontspanning, genegenheid, stimulantia bezorgen. DOMO werkt nauw samen met andere organisaties
uit de regio Leuven.

Wat doet DOMO?
De vrijwilliger brengt enkele uren per week in het gezin door en beslist in overleg met de ouder(s) wat
hij/zij daar doet. Dit kan gaan van: meevoelend luisteren, samen boodschappen doen, samen spelletje
spelen, voorlezen, helpen met huiswerk, samen naar CLB of oudercontact gaan.

Wie zijn de vrijwilligers van DOMO?
De vrijwilligers zijn zeer verschillend van opleiding en leeftijd (tussen 20 en 75 jaar, van laagopgeleid
tot universitair) De gemeenschappelijke eigenschap is hun bezorgdheid om het welzijn van
maatschappelijke kwetsbare gezinnen. DOMO verwacht geen speciale vooropleiding, belangrijk is wel
een dosis ‘gezond’ verstand, een ingesteldheid om eigen waarden en normen niet op te dringen en een
hart voor kinderen.

Het project
Met de opbrengst van het Concert steunt Rotary Leuven de werking van DOMO: 35 vrijwilligers die op
dit ogenblik actief zijn in 27 gezinnen.
In januari 2006 werd beslist een deeltijdse medewerker aan te werven die de groei van de organisatie
verder zal begeleiden. Zij wordt hierin ondersteund door 5 leden van de stuurgroep (vrijwilligers)
Op deze manier kunnen de vrijwilligers zich 100% concentreren op de ondersteuning van de gezinnen,
terwijl DOMO alle verplichtingen op wettelijk en administratief vlak degelijk kan vervullen. De
voornaamste taken van de administratieve kracht zijn coachen van de vrijwilligers, coördinatie van de
gezinnen en coördinatie van de gezinnen.

Voor meer informatie
DOMO vzw
Naamsestraat 153-155, 3000 Leuven
(open dinsdag 9-13 uur)
Tel.: 016/ 89 04 69 –

E-mail: info@domoleuven.be
www.domoleuven.be

