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 activiteiten. 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.
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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.

Vriendendienst Op Stap

Vriendendienst Op Stap
Anders dan anderen. Bijzonder. Wie met psychische problemen kampt, weet hoe die het sociale leven beïnvloeden. Je ervaart drempels om er alleen op uit te gaan of
om contacten te leggen. Terwijl je in wezen mens onder
de mensen wilt zijn. Gewoon wat kletsen, iets leuks doen
met een ander, zonder zorgen of betutteling.

Het bijzondere ervan is dat het zo gewoon is, zo ver van hulpverlening
af staat. In principe gaan jullie een jaar met elkaar om. Elk half jaar
evalueren wij met jullie beiden het contact. Wat heeft het je gebracht?
Hoe ga je verder? Loopt het contact niet zo lekker als één van beiden
verwacht had, dan kun je altijd een beroep doen op ons.

Maatjes Regio Arnhem bemiddelt tussen mensen die door
langdurige psychische problemen in een klein wereldje
leven en mensen die midden in de samenleving staan. Wij
geloven in de kracht van het contact. Twee kunnen meer
dan één! Sportief, cultureel of lekker thuis samen thee
drinken. Twee mensen die plezier in het contact hebben,
elkaars maatje zijn.
Op zoek naar een maatje
Ieder contact begint met een klik tussen mensen. In een intakegesprek vragen wij naar jouw motivatie. Waarom zoek je een maatje?
Waar moet een vrijwilliger rekening mee houden? Wat wil je met de
steun van jouw maatje bereiken? Maatjes Regio Arnhem zoekt voor jou
een maatje dat bij jouw wensen en talenten past. Na een geslaagde
persoonlijke kennismaking maak je samen afspraken. Je ziet elkaar
gemiddeld één keer per week. Wat je samen gaat doen, bespreek je
met elkaar. Jouw maatje kan thuis bij jou op bezoek komen. Je kunt er
ook samen op uit gaan. Jullie contact is gebaseerd op vertrouwen en
respect over en weer.

Anton: “Ik hoefde me niet mooier voor te doen dan ik ben. Als ik
me niet happy voel, dan mag dat. Een vrijwilliger is géén hulpverlener; er móet niks.”

