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Hierbij nodigen we je van harte uit voor de training UAI buddytraject. 
Deze training zal plaatsvinden op Zaterdag 20 Februari van 10.00 uur  tot 16.00 uur en Zaterdag   
5 Maart van 10.00 uur tot 16.00 uur in Utrecht. De training zal worden verzorgd door Hilbrand 
Westra. 
 
Waarom zou je meedoen? 
Ben je iemand die samen wil oplopen met een medegeadopteerde in het proces van afstand, 
adoptie en affectie en heb je zelf het pad al een stuk bewandeld? Heb jij de ruimte, tijd en 
aandacht om een andere geadopteerde die nog niet zo ver is een hand uit te steken zodat hij/zij dit 
niet alleen hoeft door te gaan? Dan ben jij wellicht geïnteresseerd in deze zorg activiteit van UAI. 
 
Wat betekent het Buddyschap? 
Als buddy kan je veel steun bieden. Alleen al door middel van herkenning en erkenning van je 
eigen ervaringen als geadopteerde. Je kunt een spiegel zijn voor die ander. Je wordt/bent geen 
hulpverlener vanuit deze rol, maar trekt met name op met een ‘gekoppelde’ geadopteerde zodat je 
een positieve bijdrage kunt leveren aan het welzijn van mede geadopteerden.  
 
Wat doet de UAI hierin? 
Mocht je interesse hebben voor deze ‘job’ dan hoef je dit niet alleen te doen. Vanuit UAI 
organiseren en bieden wij het buddytraject aan voor geadopteerden. Hierbij matchen we een 
buddyverlener en een buddy-aanvrager aan elkaar.  
Buddy’s worden getraind en gemonitord door de Buddy Coördinator van UAI.  
 
Interesse? 
Spreekt je dit aan? Ook dit jaar zullen wij opnieuw onze buddy’s trainen door middel van een 
tweedaagse training. Daarnaast vindt er per kwartaal een intervisie bijeenkomst plaats. Binnen UAI 
bieden wij vol op mogelijkheid voor verdieping ten aanzien van je eigen persoonlijke ontwikkeling 
op het vlak van afstand, adoptie en affectie. 

Deze training is kosteloos voor hun die zich verbinden aan het UAI Buddytraject. Dit betekent dat je 
actief wordt binnen UAI (Na)zorg. Mocht je deze training vooral voor jezelf willen volgen dan zijn 
de kosten eenmalig € 55,- Hierbij delen wij wel mee, dat degenen die dit deze training als 
zelfstandige willen volgen, UAI geen aansprakelijkheid neemt voor de eventuele uitvoeringspraktijk 
ervan. 

Hoe werkt het? 
Opgeven is mogelijk tot 5 Februari 2016. Voor opgave of meer informatie mail dan naar  
Chamila Kwakernaak, uai.buddy@gmail.com 

 


