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Maatje voor een
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Wanneer je iemand zoekt om samen 
mee te chillen
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Eefje, 23 jaar, zoekt een vriendin om samen 
mee te fietsen, wandelen of shoppen.

Is er de eerste keer geen klik. Of kom je er 
later achter dat jullie niets gemeen hebben. 
Neem dan gewoon weer even contact met 
ons op. Wij gaan dan samen op zoek naar 
een nieuwe match. 

Toch geen match?

Gesponsord door

Nog wat meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden, maar wil je 
eerst nog wat meer weten. Op onze website 
vind je meer informatie over ‘Maatje voor 
een maatje’. Je kunt natuurlijk ook altijd even 
binnenlopen of bellen:  
jongerencentrum Honk 1224
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
(06) 457 701 41 



Mira, 15 jaar, zou het gezellig vinden om 
met een vriendin maandelijks de Girlz! uit 
te kunnen pluizen.

“Ik zoek een mattie om samen het  
skatepark onveilig te maken.” Raf, 17 jaar

Op www.welzijndemeierij.nl/maatjevooreen-
maatje vind je een digitaal prikbord. Hierop 
kun je zien wie zich al heeft aangemeld. Ook 
kun je zien welke maatjes er gezocht worden. 
Staat er een leuk iemand bij, dan kun je op 
zijn of haar oproep reageren. Je kunt natuur-
lijk ook zelf een oproep plaatsen. 

Hoe werkt het?

Zodra er een match is, brengen wij jullie met 
elkaar in contact. Daar gaan we heel zorgvul-
dig mee om. Vind je het fijn als wij er bij zijn 
tijdens de eerste ontmoeting, dan kan dat. Dat 
hoeft echter niet. Zien jullie het zitten om  
samen op te trekken, dan wensen we jullie 
veel plezier. We nemen dan later nog eens 
contact op om te zien hoe het met jullie gaat.

Ben je dol op fashion, hunks en gossip of ben je 
een echte skateboardfreak, maar heb je niemand 
om je passie mee te delen. Zoek je iemand om 
mee op stap te gaan of om gewoon eens samen 
een bioscoopje te pakken. Dan is ‘Maatje voor 
een maatje’ echt iets voor jou!

‘Maatje voor een maatje’ is voor iedereen die 
op zoek is naar een maat of vriendin om leuke 
dingen mee te doen. Dat kan iemand van je 
eigen leeftijd zijn, maar dat hoeft niet. Zoek je 
iemand met dezelfde ‘rare’ hobby als jij, maar 
kan je die onder je leeftijdgenootjes niet vinden. 
Ook dan ben je bij ‘Maatje voor een maatje’ op 
de goede plek.

Wat is ‘Maatje voor een maatje’?

“Ik ga graag eens een avondje dansen, 
maar in mijn eentje is daar niets aan.” 
Renzo, 25 jaar


