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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.
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Mantelzorgondersteuning
Je zorgt voor je (dementerende) partner, vader of moe-
der, een ander familielid of misschien wel voor je buur-
vrouw of vriend. Het geven van veel, soms intensieve zorg 
en aandacht valt niet altijd mee. Niet alleen de wereld 
voor diegene waarvoor je zorgt wordt kleiner, maar die 
van jezelf ook. Een maatje kan ingezet worden om je te 
ondersteunen in de zorgtaak en zo de wereld voor jullie 
beiden weer groter maken. Twee kunnen nog altijd meer!

Het inschakelen van een maatje kan zorgen dat je weer energie krijgt en 

niet overbelast raakt. Je hebt even een moment voor jezelf. En heel gek: 

onze ervaring is dat diegene die verzorgd wordt het vaak prettig vindt 

om exclusief persoonlijke aandacht van iemand anders te krijgen. Iemand 

die graag luistert naar de verhalen, hoe vaak ze ook herhaald worden. 

Iemand die naar de foto’s blijft kijken alsof hij ze voor het eerste ziet. 

Iemand die een ommetje maakt of even meegaat naar de dokter. Ook 

kan het maatje een klankbord zijn voor jou. Je wilt een keer praten of van 

gedachten wisselen met iemand die bijvoorbeeld jouw partner of  

moeder ook kent.

Op zoek naar een maatje
Zorg ook voor jezelf en schakel op tijd een maatje in. Maatjes Regio  

Arnhem heeft geschoolde vrijwilligers die ingezet kunnen worden als 

maatje. In een gesprek bekijken we samen wat de behoeftes zijn van jou 

en van diegene voor wie je zorgt. Daarnaast kijken we naar interesses 

en bezigheden van bijvoorbeeld jouw partner of familielid. We gaan op 

zoek naar een maatje dat bij jullie past. We bouwen het contact rustig op 

zodat het vertrouwen over en weer kan groeien.  

Je kunt mantelzorgondersteuning voor gemiddeld drie uur in de week 

inschakelen. 


