De vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een zelfhulporganisatie met zo’n 1500 leden,
allemaal ouders die een kind verloren hebben. Daarnaast is er een landelijke lotgenotengroep voor
broers en zussen van overleden kinderen (Verbonden Broers en Zussen, VBZ).
Herkenning, troost en perspectief zijn de pijlers van de vereniging. Er is een landelijk bestuur en er
zijn meerdere (regio)werkgroepen.
De vereniging Ouders van een Overleden Kind zoekt, onder haar leden, naar vrijwilligers voor de
functie van:

Contactouder baby’s
In iedere regio zijn meerdere contactouders. Dat zijn lotgenoten die beschikbaar en getraind zijn om
persoonlijke gesprekken te voeren met ouders die een kind verloren zijn. We zoeken contactouders
voor gesprekken met ouders die een baby zijn verloren tijdens de zwangerschap of kort na de
geboorte. Hij/zij biedt een luisterend oor.
Over het algemeen vinden de gesprekken face to face plaats. Aantal, duur en frequentie van de
gesprekken bepaal je in samenspraak met de ouder(s).
We willen het team van contactouders versterken, zodat we kunnen voldoen aan de vraag. Nieuwe
vrijwilligers worden getraind en begeleid door ervaren krachten. Er zijn bijeenkomsten met andere
vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Wil jij iets betekenen voor lotgenoten? Kun jij je goed verplaatsen in een ander? Vind jij het leuk om
gesprekken te voeren of wil je je ontwikkelen op dat vlak? Dan ben je van harte welkom!
Op basis van jouw beschikbaarheid in uren bepalen we gezamenlijk de invulling.
Wat bieden we?
Bij de Vereniging OOK kun je vrijwilligerswerk doen dat voldoening geeft, omdat je iets kunt
betekenen voor lotgenoten.
Voor alle vrijwilligers bieden we de communicatietraining aan, waarmee je een basis krijgt aangereikt
om je vrijwilligerswerk te kunnen doen, de organisatie te leren kennen en om je verder te
ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook andere opleidingen en trainingen beschikbaar en is er elk jaar een
dag speciaal voor vrijwilligers.
Gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden.
Meer informatie? Reageren?

Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@oudersoverledenkind.nl.
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