
 

Buurtmaatjes

Een fijne buur helpt je verder
Soms is het moeilijk zelf de weg te vinden. 
Een buurtmaatje kan dan helpen. Jullie 
kijken samen wat jullie gaan doen. Je 
spreekt één keer per week af voor 
maximaal zes maanden.

Meer weten?
Mail, bel of kom langs. In een gesprek 
maken we kennis. Samen kijken we wat je 
wil en wat er kan. 

Wil jij nieuwe mensen ontmoeten?

Kun jij wel wat hulp gebruiken?

Ken je de wijk nog niet zo goed?

buurtmaatjes@bindkracht10.nl
Stip-lijn 024-3502000
of kom langs bij de Stip

(ma-vr 9.30-12.30)

EEN HELPENDE HAND
Sommige bewoners kunnen de 
weg in de wijk (nog) niet goed 
vinden. Ze zijn eenzaam, of 
vinden het leuk om meer contact 
te hebben. Als je nieuw bent 
in de wijk (of Nederland) kan 
het lastig zijn om alleen naar 
activiteiten te gaan.

VAN BETEKENIS ZIJN
Als buurtmaatje ondersteun je 
tijdelijk andere bewoners van 
de wijk. Denk aan het wegwijs 
maken in de wijk, meegaan naar 
organisaties, helpen contacten 
leggen, ondersteunen bij prak-
tische zaken of oefenen met 
de taal.

Word buurtmaatje!
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Contactpersoon: Frank Thijssen

f.thijssen@meervoormekaar.nl

telefoonnummer 06 - 3911 4137

www.meervoormekaar.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
Gemiddeld kost het één dag-
deel per week. Je wordt 
maatje voor maximaal zes 
maanden, korter kan ook. 
Als je buurtmaatje bent, word 
je vrijwilliger bij en begeleid 
door MeerVoormekaar.

AANMELDEN ALS BUURTMAATJE

Lijkt het jou leuk een helpende hand 
te bieden? Word dan buurtmaatje! 
Meld je aan voor een kennismakings-
gesprek. Hierin krijg je meer infor-
matie en kun je eventuele voorkeuren 
aangeven.


