Handleiding
Voor het plaatsen van een oproep of om op een oproep te kunnen reageren dien je een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen zijn hieronder uitgelegd. Ook zijn in deze handleiding
voorbeeldoproepen opgenomen ter inspiratie. Tot slot zijn in deze handleiding ook tips opgenomen om het contact om te zetten naar een mooie match die jullie misschien wel verbindt voor
het leven.
Ik hoop natuurlijk op veel mooie matches!
Voor het plaatsen van een oproep of het reageren op een oproep:
• Stap 1 - aanmelden
Voordat je een oproep kunt plaatsen of op een oproep kunt reageren dien je je eerst aan te
melden. Dit doe je door op “registreren” te klikken. Je vult een gebruikersnaam, e-mailadres en
een wachtwoord in (wachtwoord twee keer) en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. Je
ontvangt vervolgens een e-mail met hierin een activatiecode. Klik op de link in de e-mail om je
registratie te bevestigen. Let op: deze e-mail belandt soms in je “ongewenste e-mail”. Je aanmelding is voltooid en je bent klaar voor de volgende stap.
• Stap 2A - het plaatsen van een oproep
Begin bij het onderwerp. Geef hier kort en bondig aan naar wie je op zoek bent en in welke
regio je woont. Het onderwerp is wat mensen als eerste zien, deze informatie is dus belangrijk.
In het tekstvak plaats je vervolgens je oproep. Hierin vertel je wie je bent en naar wie je op
zoek bent. Probeer zo uitgebreid mogelijk te vertellen, zo krijgt de lezer een goed beeld van
degene die de oproep heeft geplaatst. Vermeld nooit contactgegevens in een oproep, deze
wissel je pas later uit in een privé gesprek.
• Stap 2B - het reageren op een oproep
Denk je een match te hebben gevonden? Je kunt op een oproep reageren door te klikken op
“Send a message” aan de linkerkant van de oproep. Krijg je een reactie en is er een match?
Wissel je gegevens uit en plan een ontmoeting in. Misschien is dit wel de match van je leven!
Let op: oproepen worden eerst gecontroleerd voordat deze daadwerkelijk worden geplaatst.
Zodra je een oproep plaatst duur het maximaal twee dagen voordat deze ook zichtbaar op de
website wordt gepubliceerd.

Voorbeeld oproepen
Onderwerp: Lieve opa en oma zoeken wenskleinkind(eren) regio Amsterdam
Lieve wenskleinkind(eren),
Wij zijn een lieve opa en oma, jong van geest en nog volop actief. Wij hebben een zoon van
35 maar door omstandigheden helaas geen kleinkinderen. Wij zijn op zoek naar lieve
kleinkinderen in de omgeving van Amsterdam, leeftijd maakt voor ons niet uit. Wij kijken
ernaar uit om tijd met de kinderen door te brengen en echte “opa en oma dingen” met ze te
doen, speeltuintjes bezoeken, knutselen, koekjes bakken maar vooral lekker samen zijn. Ben
jij op zoek naar lieve wensgrootouders? Stuur ons dan een berichtje.
Lieve groetjes

Onderwerp: Gezin met 3 kinderen zoeken wensgrootouder(s) regio Utrecht
Lieve wensgrootouder(s),
Wij zijn een gezin met 3 kinderen, 2 jongens en 1 meisje en woonachtig in Utrecht. Onze
kinderen hebben één oma die in de buurt woont en waar zij regelmatig zijn. De opa’s en
andere oma leven helaas niet meer. Onze kinderen vinden het heerlijk bij hun oma maar wij
merken toch dat er een gemis is. Graag zouden wij in contact komen met een lieve opa
en/of oma die ervoor openstaan een band op te bouwen met ons en onze kinderen. Het zijn
drie lieve maar soms ook aanwezige kinderen met elk hun eigen karakter. Ze zijn graag buiten
en daarom zijn wij opzoek naar actieve wensgrootouder(s) die er soms een dagje op uit willen
met onze kinderen, eventueel in het bijzijn van ons. Maar een dagje thuis lekker rommelen
met de kinderen is natuurlijk ook helemaal goed. Wij vinden het vooral belangrijk dat onze
kinderen zich thuisvoelen en die speciale aandacht krijgen die grootouders zo goed kunnen
geven. Spreekt onze oproep je/jullie aan en ben je woonachtig in de regio Utrecht? Dan
komen wij graag in contact met je/jullie!
Lieve groetjes

Voorbeeld oproepen
Onderwerp: Vrouw van 35 zoekt wens-zus regio Zwolle
Lieve wens-zus,
Mijn naam is Suzanne en ik ben 35 jaar. Ik ben enig kind en als kind vond ik dat al jammer
maar nu ik ouder wordt en ook mijn ouders ouder worden begin ik een zus steeds meer te
missen. Ik hoor verhalen van vriendinnen over hun zussen en de typische zussendingen die zij
doen en ik zou graag in contact komen met iemand die dit ook mist. Ik hou van shoppen, naar
de sauna gaan, lezen en lekker eten. Maar ook een bioscoopje pakken of een avond naar de
kroeg gaan doe ik graag. Ik ben niet opzoek naar iemand die (een deel) van de zorg voor mijn
ouders op zich neemt, wel naar iemand bij wie ik mijn verhaal soms kwijt kan. Een vriendschap
voor het leven. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer van mij weten? Stuur mij een
berichtje en dan zien we elkaar snel.
Liefs Suzanne

Onderwerp: Vrouw van 28 zoekt wens-moeder regio Amsterdam
Lieve wens-moeder,
Mijn naam is Leonie en ik ben 28 jaar. Ik heb sinds een aantal jaar geen contact meer met mijn
moeder. Ondanks dat dit de juiste beslissing is, voelt het toch als een gemis om iemand te
hebben bij wie je altijd terecht kunt en leuke dingen mee kunt doen. Ik ben dan ook op zoek
naar een vrouw in de leeftijd van 45-55 jaar (iets jonger of ouder mag ook) die ervoor open
staat een band op te bouwen. Een bloedband is niet te vervangen maar ik hoop iemand te
vinden die éénzelfde soort gemis ervaart en daar verandering in wil brengen. Ik ben
avontuurlijk en houd van reizen, maar ook van lekker eten en een wijntje op het terras. Ik
geniet volop van het leven en zou dat graag met een “moederfiguur” willen delen. Ik zie je
berichtje heel graag tegemoet!
Liefs Leonie

Er is een match! Maar wat nu?
Je hebt een reactie gegeven op een oproep die je aansprak en vervolgens heb je gegevens
uitgewisseld. Je hebt elkaar uitgebreid gesproken en jullie zijn klaar voor de volgende stap,
een ontmoeting. Maar wat nu?
Kinderen
Mochten er kinderen in het spel zijn (bijvoorbeeld in het geval van wensgrootouders/en
wenskleinkinderen) dan raad ik aan om de kinderen niet mee te nemen naar de eerste
ontmoeting. Jullie zitten echt nog in de aftast-fase en het is belangrijk om echt een goed
gevoel bij elkaar te hebben, voordat er kinderen bij worden betrokken.
De eerste ontmoeting
Bereid de eerste ontmoeting goed voor. Je hebt waarschijnlijk al interesses uitgewisseld en
misschien ook al een beter beeld van wat de ander nu precies verwacht. Desondanks is het
goed om vragen op te schrijven die je kunt stellen bij de eerste kennismaking. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan waarom iemand op zoek is naar wensfamilie? Wat wordt er van elkaar
verwacht? Welke ervaringen zijn er? Wie betaalt eventuele kosten en hoeveel tijd wil je met
elkaar doorbrengen? Na afloop van de eerste ontmoeting evalueren jullie en bespreken jullie
de behoefte aan een tweede ontmoeting. Mijn advies is om bij twijfel het contact te laten
voor wat het is. Het moet voor beide partijen goed aanvoelen. Mocht dit niet het geval zijn,
dan kun je beter op zoek gaan naar een match die beter bij je past.
De tweede ontmoeting
Wanneer het voor beide partijen klikt kan er een tweede ontmoeting worden ingepland. Het
doel van deze ontmoeting is afhankelijk van wie er bij betrokken zijn. Zijn er geen kinderen
in het spel dan is deze ontmoeting waarschijnlijk veel vrijblijvender dan wanneer dit wel het
geval is. Zijn er wel kinderen in het spel dan raad ik aan om het contact nog niet vast te leggen
en wensgrootouders nog niet als zodanig te benoemen. Dit om verwarring en teleurstelling bij
de kinderen te voorkomen wanneer blijkt dat de klik tussenbeide er niet is.
Na de tweede ontmoeting beslissen beide partijen of zij een vervolg met meer diepgang zien
zitten in de relatie tot elkaar. Is dit niet het geval of twijfelt één van beide partijen? Dan is het
verstandig om elkaar los te laten. Ga vooral niet pushen, een gedwongen relatie werkt
uiteindelijk niet. Zijn beide partijen enthousiast? Gefeliciteerd, een match is geboren!

Een match, en wat nu?
Allereerst gefeliciteerd! Als jullie een match blijken te zijn, is het verstandig om bepaalde
afspraken met elkaar te maken. Zeker in het geval van wensgrootouders en
wenskleinkinderen. Denk hierbij aan afspraken over het contact onderling, hoe houden jullie
contact en hoe vaak? Blijf vooral ook tussentijds evalueren hoe het gaat en wees niet bang
om uit te spreken wat er eventueel anders kan. Zo houdt je de relatie op zijn best.
Ik vind het natuurlijk leuk om succesverhalen te horen van mensen die via Wensfamilie hun
wensfamilie hebben gevonden. Stuur dus vooral je succesverhalen via het contactformulier!
Veel geluk met elkaar!

Wensfamilie faciliteert alleen het platform en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het
contact tussen plaatser van de oproep en degene die reageert en verdere acties die onderling
worden ondernomen.

