
Ik word een Maatje
Vind je samen leuker dan alleen?
Wil je nieuwe mensen leren kennen?
Nieuwe ervaringen opdoen?
Iets voor een ander betekenen?

Dan is maatje worden iets voor jou!

door Maatje te worden doe  
je IetS waardeVoLS Voor een  
ander, Maar ook Voor jeZeLF. je doet 
nIeUwe erVarInGen oP en je kan joUw 
BeStaande VaardIGHeden UItBreIden. www.welzijnbrummen.nl

Als maatje stellen we je voor aan iemand 

die jouw tijd en aandacht goed kan 

gebruiken. Iemand die een maatje aan-

vraagt wil graag, net als jij, erbij horen en 

leuke dingen doen. Gelijkwaardigheid en 

persoonlijk contact staan hierbij centraal.

Maatjes zijn er in alle soorten. Maatjes 

die langskomen. Maatjes die helpen of 

advies geven. Maatjes die anderen laten 

lachen. Maatjes die meegaan naar 

moeilijke dingen. Er zijn wandelmaatjes, 

leesmaatjes, boodschappenmaatjes, 

schuldhulpmaatjes, huiswerkmaatjes, 

sportmaatjes. En nog veel meer Maatjes. 

Wij kijken wat jij als maatje te bieden 

hebt. Waar jij blij van wordt. Wanneer 

jij tijd hebt. Wij ondersteunen bij een 

goede match.

Wat voor maatje ben jij? 
Neem contact op met Stichting Welzijn 

Brummen via info@welzijnbrummen.nl 

of 0575-561988 en informeer naar de 

mogelijkheden.

Ria aan het woord:

“Elke twee weken ga ik op 

stap met Bert. Daar genieten 

we allebei van. Door zijn 

vergeetachtigheid durft hij 

niet alleen naar buiten, met 

als gevolg dat hij veel  

binnen zit.”

SaMen  
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Vind je samen leuker dan alleen?

Wil je nieuwe mensen leren kennen?

Wil je nieuwe ervaringen opdoen?

Wij helpen je een maatje te vinden!

Bea: ‘Na mijn scheiding en  

verhuizing had ik niet zoveel sociale 

contacten. Ik werd gekoppeld aan Sanne.  

Ik vind het fijn om een maatje te hebben,  

en beschouw haar als een soort vriendin. 

Ik vind het gezellig als ze langskomt. Het 

contact met haar voelt gelijkwaardig. Ze 

komt haar afspraken altijd na en heeft humor. 

Ik heb veel plezier in de dingen die we doen 

zoals wandelen, winkelen en kletsen. We zijn 

echt geïnteresseerd in elkaar.” www.welzijnbrummen.nl

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend 

om vrienden en/of familie te hebben. 

Iemand die naar je luistert of met wie je 

kan praten of met wie je op stap kunt 

gaan. Zoek je iemand om samen mee  

op pad te gaan? 

Denk dan eens aan een maatje
Een maatje is iemand die er voor je is 

en met wie je leuke dingen doet. Samen 

een kopje koffie drinken, een uitstapje 

maken, een eindje wandelen of samen 

winkelen. Dit kan wekelijks zijn, maar 

ook af en toe. Het belangrijkste is dat 

jullie een klik met elkaar hebben.

Wil jij ook een maatje? Of wil je wel eens 

weten wat er mogelijk is en hoe het 

werkt? Neem dan contact op met: 

Stichting Welzijn Brummen via  

info@welzijnbrummen.nl of  

0575-561988 en informeer naar  

de mogelijkheden.

SaMen  
IS LeUker
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