Samen
iets leuks
doen

Maatje zijn
geeft
voldoening

MAATJES
GEZOCHT!

Meer informatie of aanmelden

Een
maatje
helpt

Wil je meer weten over maatje worden, of je aanmelden?
Kĳk op www.capelledoet.nl/ik-wil-helpen

(zoekwoord MAATJE) of neem contact op met
het Vrĳwilligersinformatiepunt (VIP) via

vip@welzĳncapelle.nu of 010 - 264 02 20.

Een maatje

Helpen

Help een

maakt het

maakt het

mantelzorger

makkelijker

leven leuker!

zorgen

Weten wat jĳ

aan eenzaamheid
kunt doen?

Kĳk dan op

Ben jĳ sociaal,

kun je goed luisteren
en lĳkt het je leuk

om iemand voor korte
óf langere tĳd

capelletegen-

te ondersteunen?

eenzaamheid.nl

Word maatje!

Kijk ook op www.capelledoet.nl/ik-wil-helpen

Meer weten of aanmelden? Bel 010 - 264 02 20

EEN MAATJE
HELPT ECHT!
Voor korte
of langere
tijd

Veel Capellenaren zoeken een maatje.
Een jongere wil misschien graag samen
chillen; een senior zoekt iemand om
boodschappen mee te doen of
te tuinieren; iemand in een rolstoel
wil rolstoelwandelingen maken;
weer een ander wil samen sporten.

Maatjes in alle
soorten en maten

Mantelzorgmaatje

Ouderenmaatje

Een mantelzorgmaatje neemt het even

Samen een spelletje doen, kofﬁe

over van de mantelzorger. Je doet iets

met een praatje, wandelen, helpen

leuks met de persoon die verzorgd wordt:

met de boodschappen of in de tuin:

een spelletje, wandeling, kofﬁedrinken…

met een maatje blijven senioren

Zodat de mantelzorger wat eigen tijd heeft,

actiever.

bijvoorbeeld voor de kapper of een cursus.

Voor kort, of voor langer – een uurtje per week,

Ben jĳ sociaal,

kun je goed luisteren
en wil je iemand

of 1x per maand een paar uur. Net wat voor jullie
allebei past.

een glimlach
bezorgen?

Maatje voor statushouder

Wandelmaatje,

Heb je interesse in andere culturen,

tuinmaatje,

wil je iemand helpen met taal en wegwijs

sportmaatje,
digimaatje…

maken in Capelle? De omgeving laten zien,

Word
maatje!

Meer weten of aanmelden? Bel 010 - 264 02 20

vertellen over de Nederlandse cultuur,
samen winkelen, naar de markt of sporten:
allemaal interessant voor een nieuwe

Eigenlijk kun je als maatje ondersteunen
bij álles wat jullie samen graag doen!

Capellenaar.

Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur

