
ONLINE-BUDDYPROJECT 





Sinds eind 2016 zijn er meer 
dan 1200 kinderen van 

gescheiden ouders gekoppeld 
aan een buddy 

Er zijn momenteel ruim 200 
buddy’s actief 



De Buddy 
•  18 -26 jaar 
•  kind van gescheiden ouders  
•  volgt sociaal maatschappelijke opleiding 
•  bezit VOG  
•  buddytraining gevolgd 

Ruim 200 
buddy’s 
actief! 



 
 

 Het kind met een buddy   

•    10-23 jaar 
•  Kind van gescheiden ouders 
•  Maakt gebruik van mobiele telefoon/tablet 
•  Aanmelden via de website 
•  Communiceert met een buddy via de beveiligde 

MyBuddy-app 

Al 1200 
kinderen 

gekoppeld 
aan een 
buddy! 



Buddy-Onderzoek 
•  De universiteit Utrecht doet onderzoek naar de 

effecten van het buddyproject op de bobby’s 
en de buddy’s. 

•  Eerste resultaten voor de buddy’s zijn bekend 

•  Het welbevinden van de buddy’s stijgt 
gedurende het buddyschap 

Het buddy-project geeft me zekerheid  
in het leven 

Ja 

Nee 

Neutraal 

Andere jongeren bij Villa Pinedo begrijpen me 

Ja Nee Neutraal 



Quotes van kinderen met een 
buddy en hun netwerk 



Meisje (12) 
“Ze zorgt ervoor dat ik rustiger ben en niet met stomme dingen in 

mijn hoofd zit. Dat ik het meteen kan zeggen en alles kwijt kan wat 
mij dwars zit over de scheiding, en ook over andere dingen. Ik vind 
het fijn dat ik mijn buddy daarvoor heb. Iemand waar ik contact mee 

heb, maar ook gewoon lekker mee kan kletsen” 

Jongen (12) 
“Dank je, je helpt echt goed, voel me een stuk beter!” 

 



Bonusmoeder van meisje (13) 
“Mijn bonusdochter heeft sinds kort een buddy en daar zijn wij echt 

ontzettend blij mee. Wij merken dat ze lekkerder in haar vel zit 
doordat ze weet dat ze haar verhaal kwijt kan bij iemand die ze niet 

kent maar die wel echt naar haar luistert. Top!” 

Meisje (17) 
“Ik ben heeeel erg blij dat ik jou heb leren kennen. En ik 
ben superblij dat ik me op heb gegeven voor een buddy 
bij Villa Pinedo. Vanaf het begin was je al heeeel erg lief 

voor mij.”  



Meisje (21) 
“Lieve buddy, ondanks dat we elkaar nog helemaal niet 
zo lang kennen wil ik je toch laten weten dat je in korte 

tijd al veel voor me hebt betekend. Het voelt echt alsof ik 
een zus heb die precies weet wat ik voel. Je geeft me 

zelfvertrouwen. Dankjewel!” 

Vader van een meisje (10) 
“ik wil nogmaals zeggen hoe goed het is dat jullie ‘er 

zijn!’” 



Voor de gemeente Haaglanden geldt 

•  85 kinderen van gescheiden ouders uit de gemeente 
Haaglanden gekoppeld aan een buddy 

•  Momenteel zijn er 40 kinderen van gescheiden ouders 
actief in gesprek met hun buddy 

•  Gemiddeld zijn zij 3 maanden actief 
 
 
Aanmelden kan via www.villapinedo.nl/buddy 


