Handleiding voor het plaatsen van een oproep
• Aanmelden
Voordat je een oproep kunt plaatsen, dien je je eerst aan te melden. Klik op de
button ‘aanmelden’ en vul jouw gegevens in. Wanneer je dit hebt gedaan,
ontvang je een email. Het is mogelijk dat deze email in je spam beland. Nadat je
bent aangemeld, kun je inloggen op de site en een oproep plaatsen.
2. Oproep plaatsen
Geef in het onderwerp van je oproep kort en bondig aan waar je woont en wat
voor gezin je zoekt. De onderwerpregel is wat geïnteresseerden als eerste zien
en dus erg belangrijk.
Bij het plaatsen van een oproep is het verstandig om zo volledig mogelijk te zijn.
Aan de hand van een voorbeeld (hieronder) leggen wij je in deze handleiding uit
op welke manier je dit het beste kunt doen. Vermeld nooit contactgegevens in
de oproep. Deze kun je in een later stadium, prive uitwisselen.
3. Extra informatie
Natuurlijk kun je naast de zaken die staan aangegeven, ook andere dingen
benoemen die voor jou belangrijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan religie of
speciale behoefte van een kind. Misschien heb je een bepaalde voorkeur voor de
achtergrond van een bonusgezin. Benoem alles wat voor jou van belang is, om zo
de beste match te vinden. Denk je jouw match te hebben gevonden, dan kun je
contact met diegene opnemen, door een persoonlijk bericht te sturen.
Let op: we controleren elke oproep voordat deze getoond wordt. Het duurt
maximaal 2 werkdagen voordat een bericht daadwerkelijk gepubliceerd wordt.
Dus:
• Vermeld in de onderwerpregel altijd jouw woonplaats of regio
• Vermeld nooit jouw contactgegevens
• Jouw bericht wordt altijd gecontroleerd door een van de medewerkers van
www.opanoma.nl.
Veel succes!

Voorbeeld oproepen

Onderwerp: Bonusoma zoekt bonusgezin regio Utrecht
Lief Bonusgezin,
Mijn naam is Tilly en ik ben 62 jaar. Ik ben een alleenstaande vrouw en heb een
dochter van 37 jaar, maar ik ben helaas geen oma. Aangezien ik gek ben op
kinderen en oma worden er voor mij helaas niet inzit, plaats ik dit oproepje. Ik
hoop een leuk gezin te vinden met maximaal twee kinderen in de
basisschoolleeftijd. Ideaal zou zijn alles jullie in de regio Utrecht wonen, zelf
woon ik in Nieuwegein.
Ik kijk ernaar uit om één keer in de twee weken een leuke dag met de kinderen
te hebben, waarbij we gezellig boekjes lezen, puzzelen, knutselen en buiten
spelen. Lezen is één van mijn grote hobby’s. Ik lees zelf erg graag en ik lees ook
elke woensdagochtend voor in de bieb aan kinderen tot 4 jaar. Daarnaast ben ik
gek op de natuur en ik zou het dan ook erg leuk vinden om met de kinderen door
het bos te banjeren. Samen ontdekken wat er allemaal te zien en te beleven is.
Misschien nog goed om te vermelden dat ik in het bezit ben van een auto en een
VOG kan overhandigen.
Ik hoop jullie snel te ontmoeten!
Liefs oma Tilly

Onderwerp: Gezin met 2 kinderen zoekt bonusgrootouder regio Den Haag
Hallo lieve bonusoma en/of bonusopa,
Mijn naam is Yvonne en ik woon samen met mijn man in Den Haag. Wij zijn
gezegend met twee kinderen, een meisje van 4 jaar en een jongetje van
bijna 2. Helaas hebben zij sinds een jaar geen opa of oma meer en dat
vinden zowel wij als zij erg jammer. Wij zijn op zoek naar een opa en/of
oma die het leuk vinden om regelmatig iets met de kinderen te doen. Wij
denken dan aan één keer per week of één keer per twee weken. Het hoeven
geen bijzondere uitjes te zijn, al vinden wij het wel belangrijk dat onze
kinderen veel buiten zijn. Het is voor ons dan ook belangrijk dat onze
bonusopa of bonusoma redelijk goed ter been is, leeftijd is voor ons niet
belangrijk. Hou jij van de natuur en ben je graag buiten? Lijkt het je leuk om
bijvoorbeeld met de kinderen te fietsen of door het bos te wandelen? Dan
zijn wij misschien wel op zoek naar jou/jullie! Als je ook nog een echte
boekenwurm bent, houdt van bouwen en knutselen en woonachtig bent in
Den Haag of omgeving, dan ben je bij ons aan het goede adres en komen wij
graag in contact met jou of jullie!
Misschien tot snel!
Liefs Yvonne

