Besøgsfamilier
Gør en forskel og bliv beriget samtidigt.
En fremmed kan være en ven, som du endnu ikke har mødt.

HVAD ER EN BESØGSVEN/FAMILIE?
Familier eller enkeltpersoner fungerer som en slags ”gode naboer”, der udover social
kontakt hjælper flygtninge med at finde sig tilrette og blive integreret i det danske
samfund. Dog er det for de fleste flygtninge det vigtigste, at de hurtigt kommer til at
lære at tale dansk og derfor er samtale på dansk en stor del af ’opgaven’.
Besøgsfamilier/-personen aftaler selv, hvor ofte de vil mødes og under hvilke
rammer. Normalt skal besøgsfamilien dog være parat til at afsætte tid til et møde
mindst 1 til 2 gange om måneden. Som regel mødes man hjemme hos hinanden på
skift, men der er også andre muligheder, som en strandtur, skovtur eller at følges ad
til LINKs arrangementer.
GODE IDEER TIL FÆLLES AKTIVTETER:
Drikke kaffe og snakke sammen - lave mad og spise sammen - tage på tur sammen tage hinanden med til en fritidsaktiviteter - mødes på legepladsen (ved mindre børn) gå sammen til et St. Hans bål – sammen deltage i LINKs arragementer- tale om
samfundet, - forklare genbrugssystemet - vise genbrugsbutikker - lave lektier sammen
- vise forskellige indkøbsmuligheder som f.eks Bazaren og LINKs tøjbutik, - arbejde i
haven sammen - læse breve fra kommunen sammen forklare e-boks, nem-id og
sygesikringssystem mm.
Det hele afhænger af fælles interesser.
ER DER BESTEMTE KRAV ELLER FORUDSÆTNINGER?
Der er ikke bestemte krav og den eneste forudsætning er, at man er interesseret og
har lyst til at møde nye mennesker med en anden kulturel baggrund.
Man skal dog være medlem i LINK.
I forholdet indgår ingen penge mellem parterne, der hverken lånes eller gives penge.
De frivillige skal tilmeldes Frivillignet, og alle skal udfylde en børneattest.
HVORDAN KOMMER MAN IGANG?
Skriv en mail til Annette Jensen fra Link på mail:
annette.jensen@privat.dk
Derefter vil Annette tage kontakt til dig/jer.

