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Leven doe je samen

Omringd door anderen, sta je sterker in het 
leven. Door gewone mensen samen te brengen 
in Lus-groepen maken we het verschil! Een Lus-
groep komt samen om te praten, samen te zijn 
en leuke of minder leuke momenten met elkaar te 
delen. Het gaat over dromen, zorgen, vragen en 
plannen. 

Een Lus-groep ontstaat rond een persoon die 
zich in een kwetsbare positie bevindt. Vrienden, 
familie, buren of kennissen die belangrijk zijn 
voor deze persoon omringen hem. Doorheen de 
samenkomsten groeit de verbondenheid met 
elkaar.

Lus-vrijwilligers zijn de ‘compagnon de route’ 
van mensen die een Lus-groep hebben of willen 
opstarten. Ze zorgen voor steun en een warm 
welkom.

Katrien zoekt een vrolijke vrijwilliger met een 
warm hart, die haar wil helpen haar vrienden 
van vroeger terug samen te brengen.

Lus je mee?

Vind jij net als Lus dat mensen samen beter af zijn?
Wil je mensen helpen om zich met elkaar te verbinden?
Bouw je ook graag zelf een band op met mensen?
Wil je je engageren voor iemand uit je buurt?

Lus is op zoek naar jou!

Je staat er niet alleen voor: je maakt deel uit van een 
team van 125 vrijwilligers, 220 groepen en meer dan 
500 sympathisanten.

Samira zoekt een vriendelijke vrijwilliger die haar 
op een zorgzame manier wil helpen om gevoelige 
kwesties voor te leggen aan haar groep met 
familie, buren en een vriendin.

Kobe zoekt een vrijwilliger met goesting, die 
samen met zijn Lusgroep zijn plannen voor de 
toekomst wil bespreken.
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