Maatjes gezocht voor het maatjesproject
Wil je iets betekenen voor een ander? Het verschil maken? Mensen
ontmoeten die je anders niet had leren kennen? Dan is het Maatjesproject iets voor jou!
Leeftijd maakt hierbij niet uit, jong of oud, ziek of gezond,
uitbundig of juist wat teruggetrokken. Als Maatje hoef je geen deskundige te zijn of te worden, het gaat juist om enthousiasme en belangstelling.

Een maatje is een vrijwilliger die een ander tijdelijk een steuntje in de rug geeft. Het maatjesproject van de Neie Naober bemiddelt in contact tussen vrijwilliger en mensen met psychische kwetsbaarheid.
We koppelen je aan iemand die past bij jouw wensen en ervaring. Na de
kennismaking spreek je zelf met je Maatje af, dat geeft veel vrijheid in je planning van het
vrijwilligerswerk. Je spreekt af wanneer dat jullie beiden
uitkomt. De ene keer is dat wekelijks, dan weer tweewekelijks. Voor
vragen en ondersteuning kun je altijd terecht bij de Neie Naober. Ook worden er trainingen
of andere bijeenkomsten georganiseerd die bedoeld zijn voor de vrijwilligers van het maatjesproject. Deze zijn niet verplicht, maar uiteraard ben je van harte welkom!
Er worden maatjes gevraagd voor samen koffie te drinken, samen te
praten, activiteiten te ondernemen, een spelletje te doen, samen naar de film, enzv.
Het is belangrijk dat het contact voor beide maatjes goed is. We streven er dan ook naar om
mensen aan elkaar te koppelen die goed bij elkaar passen. Zo heeft iedereen er plezier van!

Neie Naober
Neie Naober is er voor iedereen. Als een goede buur zetten we ons actief in
om de eigen kracht en talenten van de inwoners te versterken. Met elkaar
werken we aan de leefbaarheid in een dorp of buurt. Dit doen we in nauwe
samenwerking met het Sociaal Team van de gemeente Tynaarlo in Zuidlaren,
Eelde-Paterswolde en Vries. We maken de verbinding tussen informele en
professionele zorg. Onze medewerkers bieden zowel organisaties als inwoners
hulp en ondersteuning. Denk aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, bewoners initiatieven en trainingen.

Contact? Telefoonnummer (0592) 749 332. Of mail naar info@neienaober.nl.

