Toch geen klik?
Mocht het die eerste keer toch niet zo klikken.
Of komt u er later achter dat u niets gemeen
heeft. Neem dan gewoon weer even contact
met ons op. Wij kijken dan samen met u of we
een ander maatje kunnen vinden.

“Een kaartje leggen dat doe ik graag,
maar dat kan ik niet in mijn eentje.”
Ellis, 73 jaar

Eerst nog wat meer weten?
Bent u nieuwsgierig geworden, maar wilt
u eerst nog wat meer informatie. Op onze
website kunt u alles vinden over ‘Maatje voor
een maatje’. U kunt natuurlijk ook altijd even
binnenlopen of bellen.

Maatje voor een
maatje
voorkant

Welzijn De Meierij
Steeg 9F
5482 WN Schijndel

Odendael 3
5492CT Sint-Oedenrode

(073) 544 14 00
info@welzijndemeierij.nl
www.welzijndemeierij.nl

Gesponsord door

Wanneer u iemand zoekt om samen
leuke dingen te doen

Zoekt u iemand om gewoon eens een bakje koﬃe
mee te drinken. Vindt u het leuk om te ﬁetsen, te
wandelen of te handwerken,
maar
doet
u dat
niet
schilderen, maar
doet
u dat
niet
graag alleen. Of bent u een echte lezer en houdt
u ervan
er vanom
omhet
hetboek
boekdaarna
daarnamet
metiemand
iemandanders
anders
te kunnen bespreken. Dan bent u bij ‘Maatje voor
een maatje’ aan het juiste adres!

Heeft u geen computer, of zoekt u hulp bij de
website, dan kunt u ook altijd een afspraak
maken op één van onze locaties. Wij bekijken
dan samen met u hoe wij u kunnen helpen.
Als er een maatje is gevonden, brengen wij
u met elkaar in contact. Wij gaan hier uiterst
zorgvuldig mee om.
Vindt u het prettig als wij er bij zijn tijdens de
eerste kennismaking, dan kan dat natuurlijk.
Dat hoeft echter niet. Is er een klik, dan wensen wij u veel plezier. We nemen dan later nog
een keer contact op om te zien hoe het gaat.

Wat is ‘Maatje voor een maatje’?
‘Maatje voor een maatje’ is voor iedereen die
op zoek is naar gezelschap, naar iemand om
leuke en gezellige dingen mee te doen. Dat kan
iemand van uw eigen leeftijd zijn, maar dat
hoeft niet. U kunt ook dezelfde hobby hebben
als iemand die jonger of ouder is dan u.

Mia, 55 jaar zoekt een vriendin om samen
mee te schilderen.

Hoe werkt het?
Op www.welzijndemeierij.nl/maatjevooreenmaatje vindt u een digitaal prikbord. Hierop
kunt u zien wie zich al heeft aangemeld. Ook
kunt u zien welke maatjes er worden gezocht.
Staat er een leuk iemand bij, dan kunt u op zijn
of haar oproep reageren. U kunt natuurlijk ook
zelf een oproep plaatsen.

“Ik ben creatief, bouw graag dingen van hout en zou het
leuk vinden om dat samen met iemand te doen.” Ben, 65 jaar

“Gewoon op zijn tijd met iemand een
bakje koﬃe drinken of een wandelingetje
maken, dat mis ik wel.” Anna, 80 jaar

