Toch geen klik?
Is er de eerste keer toch 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 met jou kijken of we een
nieuw maatje kunnen vinden.

Meer informatie nodig?
Ben je nieuwsgierig geworden, maar wil je
eerst nog wat meer weten. Op onze website
kun je meer informatie vinden over ‘Maatje
voor een maatje’. Je kunt natuurlijk ook altijd
binnenlopen of even bellen.
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Gesponsord door
“Ik speel graag gitaar en zoek iemand
die ook een instrument speelt, zodat we
samen lekker muziek kunnen maken.”
Jeroen, 35 jaar

Wanneer je iemand zoekt om leuke
dingen mee te doen

Sport je graag, maar kun je niemand vinden om
dat samen mee te doen. Heb je graag gezelschap
als je naar een concert of het theater gaat. Ben
je dol op dansen, maar zoek je nog een geschikte
danspartner, Dan bent je bij ‘Maatje voor een
maatje’ aan het juiste adres!

“Ik ben dol op ﬁlms, maar ga niet graag
alleen naar de bioscoop. Misschien is er
iemand die het leuk vindt om mee te
gaan?” Dave, 44 jaar

Is er een match, dan brengen wij jullie met elkaar in contact. Wij gaan daar uiterst zorgvuldig
mee om. Vind je het ﬁjn als wij er bij zijn tijdens
de eerste kennismaking, dan kan dat natuurlijk.
Dat hoeft echter niet. Is er een klik, dan wensen
wij jullie veel plezier. We nemen dan later nog
een keer contact op om te zien hoe het met
jullie gaat.

Wat is ‘Maatje voor een maatje’?
Marco, 53 jaar zoekt iemand om elke week
mee te gaan hardlopen. ”Alleen vind ik
altijd wel een reden om niet te gaan, maar
als ik een loopmaatje zou hebben, zou dat
anders zijn”

‘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 je eigen leeftijd zijn, maar dat hoeft
niet. Je kunt ook een interesse delen met iemand die jonger of ouder is.

Hoe werkt het?
Op www.welzijndemeierij.nl/maatjevooreenmaatje vind je een digitaal prikbord. Hierop kun
je zien wie zich al heeft aangemeld. Ook kun je
zien welke maatjes er worden gezocht. Staat er
een leuk iemand bij, dan kun je op zijn of haar
oproep reageren. Je kunt natuurlijk ook zelf een
oproep plaatsen.
“Ik vind koken heel erg leuk, maar alleen eten niet. Ik zoek
iemand om samen mee te koken en eten.” Maartje, 29 jaar

