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Ook jij kunt maatje worden!
Zoek jij betekenisvol vrijwilligerswerk en wil je jezelf inzetten voor een 

ander? Al met een paar uur in de week maak jij het verschil. Maatje 

zijn is uitdagend, pittig en dankbaar werk. Samen met een deelnemer 

zoek je naar zijn of haar mogelijkheden en je onderneemt samen acti-

viteiten.  Soms ben je praktisch ondersteunend, dan weer bied je een 

luisterend oor. 

Het is belangrijk dat er een klik is en er een vertrouwensband ontstaat 

tussen jou en de deelnemer. Daarom zoeken we mensen die zich 

voor minimaal een jaar willen inzetten. Je staat er natuurlijk niet alleen 

voor. De professionals van Maatjes Regio Arnhem begeleiden jou als 

maatje. Ook bieden wij scholing en intervisie aan. Zo kan je het beste 

bieden aan je deelnemer én blijf je jezelf ontwikkelen.

Meer weten
Wil jij iets betekenen voor een ander? Of ben je juist op zoek naar een 

maatje? Kijk dan op de site voor meer informatie, of neem contact met 

ons op via mail of telefoon. We hopen je snel te ontmoeten!

Kazerneplein 2

6822 ET Arnhem 

Telefoon (026) 327 22 66

maatjes@swoa.nl

www.maatjesregioarnhem.nl

Maatjes Regio Arnhem is een onderdeel van SWOA. 

Wil je weten in welke gemeenten wij actief zijn, kijk dan op 

www.maatjesregioarnhem.nl. Buddyzorg Midden Gelderland 
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Buddyzorg Midden Gelderland 
Ernstig ziek, acuut of langdurig. Mogelijk levensbedrei-
gend. Alles draait om ziek zijn. Het kan voelen alsof je  
zelf uit beeld raakt, je ziekte domineert. Tijd om dat  
te doorbreken, tijd voor een maatje van Maatjes Regio 
Arnhem. Onze vrijwilligers hebben alle aandacht voor jou. 
Geen zorg, geen hulp maar eenvoudig een luisterend oor 
en een open mind. Contact van mens tot mens. Je kunt je 
verhaal delen zonder bang te hoeven zijn de ander te be-
lasten. Of samen wat leuks ondernemen, plezier maken. 

Een maatje loopt een stukje van jouw weg met je op. Een stukje van 

één dagdeel per week, gedurende gemiddeld een jaar, vaak een kron-

kelig pad met pieken en dalen. Maar aan jóuw zijde, gericht op jouw 

behoefte. 

Op zoek naar een maatje
Ben je toe aan een maatje, neem dan contact met ons op. We maken 

een afspraak met je om in kaart te brengen wat je vraag is. Waar heb je 

behoefte aan? Wat vind je belangrijk? We kijken samen met jou vooruit: 

Wat wil je met de steun van jouw maatje bereiken?

Als wij iets voor jou kunnen betekenen, gaan we op zoek naar een 

maatje dat bij je past. We kijken goed naar je vraag en naar de mo-

gelijkheden van het maatje. Na een geslaagde kennismaking over en 

weer maken jullie samen afspraken. Elk half jaar evalueren we met jullie 

beiden het contact. Wat heeft het je gebracht? Hoe ga je verder? 

Jan: Mijn toegevoegde waarde als buddy zit er vooral in dat ik er, 

op dat bepaalde moment, gewoon ben voor mijn deelnemer. Wat we 

samen doen, doet er eigenlijk veel minder toe.

Saskia: Ik weet niet beter dan dat ik ziek ben. Ik heb mijn verhaal vaak 

moeten vertellen, maar altijd aan hulpverleners. Zij knikken een beetje 

als ik zeg hoe ik me voel en bepalen vervolgens hun behandeling. Met 

mijn buddy is het heel anders: persoonlijker en vooral gelijkwaardig.


