
 Uit- en thuismaatje 

Inloopspreekuur 'n maatje erbij... 

Een ander 

helpen, dat 

geeft mij een 

goed gevoel! 
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Maatjes in 

Montferland! 

Maatje zijn voor iemand anders is een vorm van 

vrijwilligerswerk waarvoor altijd mensen nodig zijn, ook nu!  

Iedereen kan maatje worden, ook in Montferland. Er zijn voldoende 

mogelijkheden: langsgaan bij mensen, helpen of advies geven, mensen een 

middag lekker laten lachen, creatief bezig zijn, of meegaan naar 

moeilijke dingen. Natuurlijk krijgen al die maatjesprojecten een eigen 

naam, bijvoorbeeld: wandelmaatjes, leesmaatjes, boodschappen-

maatjes, schuldhulp-maatjes, huiswerkmaatjes, sportmaatjes.  

Dus als je iets wilt doen voor een ander, kun je maatje worden!  

Op deze pagina vertellen 

een aantal maatjes van 

Welcom over de projecten 

waarin zij actief zijn. Doordat 

meer mensen gebruik maken van  

deze projecten, zoeken we hiervoor  

we nieuwe maatjes.  

Wat fijn om 

van betekenis 

te zijn! 

“Mijn vrijwilligerswerk als taalmaatje 

geeft mij alles dat ik zo miste, nadat  

ik om gezondheidsredenen moest 

stoppen met werken”.  

 

Aan het woord is Diane, die met 

enthousiasme vertelt over het 

vrijwilligerswerk van een taalmaatje: 

“Nieuwkomers help ik thuis met de 

Nederlandse taal. We praten over 

Nederland en alledaagse dingen, lezen 

stukjes uit de krant of gebruiken boeken 

van school. Daarnaast help ik samen met 

andere vrijwillige taalmaatjes bij de 

taalinloop in het Barghse Huus.  

Hier ontmoeten vrijwilligers anderstalige 

volwassenen en kinderen elkaar”, 

vervolgt ze. Via gesprekken over de 

actualiteit, spelletjes, creatieve 

activiteiten en zelfs gezamenlijk bakken, 

werken we samen aan alle facetten van 

de Nederlandse taal.  

 

Deze vorm van vrijwilligerswerk brengt 

mij zoveel plezier en vreugde, het 

worden echte vriendschappen voor het 

leven door de liefde die je van deze 

mensen ontvangt, dat ik het voor geen 

GOUD zou willen missen!  Schuldhulpmaatjes 

“Ik noem mij eerder hulpmaatje die 

ondersteuning biedt bij de financiële 

administratie, dan SchuldHulp-

Maatje”. Zo omschrijft Ben Berendsen 

het vrijwilligerswerk dat hij sinds 2 jaar 

doet.  

Ben gaat verder: “Juist door het opstel-

len van een overzicht met inkomsten- en 

uitgaven geef dat voor de cliënt een 

goed beeld waardoor schulden (kunnen) 

ontstaan. Gezamenlijk werken we dan 

aan een budgetplan om de inkomsten en 

uitgaven in de toekomst beter in balans 

te houden.  

Het geeft mij veel voldoening als ik  

iemand uit de schulden kan helpen.  

Mede daarom koos ik voor deze vorm 

van vrijwilligerswerk”  

Ge•nteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd om maatje 

voor een van de Welcom maatjes-

projecten te worden en wil je er 

meer over weten?  

 

Donderdag 22 november staan we 

tussen 10.30-12.30 uur voor je klaar 

in Het Albertusgebouw in Didam 

(Raadhuisstraat 3) en geven we je 

graag vrijblijvend verdere 

informatie. Heb je behoefte aan 

verdere informatie, maar ben je niet 

in de gelegenheid om op deze dag te 

komen? Neem dan contact op met 

Vrijwilligersplein Montferland voor 

het maken van een afspraak op een 

andere dag. 

 

 

 

Boodschappendienst 

kan altijd extra  

vrijwilligers erbij  

hebben 
Het was tijdens een winter dat het 

meerdere dagen achtereen glad was. 

Ik dacht “als ik ouder en slecht ter 

been zou zijn, wil ik toch graag mijn 

boodschappen in huis hebben”. Met 

die gedachte heb ik mij opgeven bij 

Welcom voor de boodschappendienst. 

 

Dit doe ik inmiddels alweer 5 jaar met 

heel veel plezier. Vaak ontstaat een heel 

leuk contact en soms worden er ook wel 

eens andere boodschappen gedaan zo-

als bijvoorbeeld cadeautjes. 

 

Het geeft mij heel veel voldoening om 

dit te doen. Ik ben er ongeveer 2 á 3 uur 

per week mee bezig. Dit is afhankelijk 

van de afspraak die je met elkaar maakt.  

                                                     Henny Andrea  

Samen Voldoening, 

dat is wat ik 

krijg door 

maatje te zijn! 

“Wat fijn dat ik een mantelzorger kan helpen door er even te zijn voor een ander.  

Dat geeft een goed gevoel”. We spreken met Kirsten, die samen met andere  

vrijwilligers het team Mantelzorgmaatjes vormt.  

Een bezoekje, een eindje wandelen, samen de krant lezen met een kopje koffie.  

Dit zijn maar enkele voorbeelden waarmee u als mantelzorgmaatje de zorg van de 

mantelzorger kunt verlichten. Dat is wat Kirsten en haar teamgenoten doen en  

waarvoor ze nieuwe teamgenoten zoeken. 

Kirsten sluit haar verhaal af door te vertellen dat een Welcom mantelzorgmaatje de   

zorgvragende helpt en daarmee zijn/haar mantelzorger ontlast. Hierin worden de 

maatjes ondersteund door de projectcoördinator.  

Mantelzorgmaatjes 

Een aantal jaren geleden ben ik op zoek 

gegaan naar vrijwilligerswerk waarin ik 

iets voor iemand anders kon betekenen.  

 

Op een gegeven moment zag ik in de 

krant een advertentie van Welcom. Hierin 

werd een inloopspreekuur aangekondigd 

voor iedereen die vrijwillig Uit- en 

thuismaatje zou willen worden. Omdat ik 

benieuwd was wat het allemaal in zou 

houden, ben ik naar het inloopspreekuur 

gegaan. Positieve bijkomstigheid was dat 

ik zelf kon bepalen hoe laat en hoe lang ik 

naar het inloopspreekuur zou willen gaan, 

begreep ik uit de advertentie. Enfin, 

tijdens het inloopspreekuur ontdekte ik 

wat een Uit- en thuismaatje doet: je gaat 

je inzetten bij mensen die in 

eenzaamheid verkeren. Precies wat ik 

zocht en daardoor werd ik heel 

enthousiast. Heb me vervolgens als 

vrijwilliger aangemeld en ben nu een 

aantal jaren Uit- en thuismaatje. 

 

Het geeft mij heel veel voldoening, 

afleiding en plezier. 


