Gezocht! Maatje
Wie belt mij op voor een afspraak? Als je niet goed kunt praten, lopen, contact maken, hoe
vind je dan een Maatje?
Even bellen met je vriendin voor een praatje, lekker wandelen in de duinen omdat de zon zo
heerlijk schijnt, gewoon lekker een kopje koffie drinken of hapje eten! Het lijkt allemaal zo
gewoon!
Voor veel van de cliënten die zorg ontvangen vanuit de Hartekamp Groep is dit niet zo
gewoon. Als je in een rolstoel zit, afhankelijk bent van een ander om naar buiten te gaan, zit
je vaak thuis als de zon schijnt. Als je niet kunt praten is contact maken heel erg moeilijk, de
ander moet wel de tijd en het geduld hebben om je te leren begrijpen. Heb jij geduld?
Er is ook een groep cliënten die wel in staat zijn om een gezellig praatje te maken maar die
niet in staat zijn om contacten te onderhouden. Ze zullen dus niet even een vriendin bellen
voor een praatje of om te vragen om samen te gaan wandelen. Wel genieten ze er enorm
van als iemand ze regelmatig ergens mee naar toe neemt. Lekker samen winkelen, fietsen
en ergens wat drinken. Of gewoon een spelletje spelen op de woning! Ben jij in staat om
regelmatig iets af te spreken?
Iedereen kan Maatje zijn! Wij zoeken samen met jou naar de juiste match! We hebben
tientallen vragen voor een maatje: van kinderen tot bejaarden, van stille genieters tot
uitbundige mensen! Vissen, fietsen, wandelen, winkelen, café bezoeken, filmpje pakken,
dagjes uit enz…..

Werktijden:
Bij voorkeur in de weekenden (of avonden). Tijden in overleg.

Wat bieden wij?
Bij de Hartekamp Groep kost vrijwilligerswerk je niets; de reis- en onkosten voor en tijdens
het vrijwilligerswerk worden vergoed. Ook de onkosten voor de aanvraag van een Verklaring
Omtrent Gedrag vergoed we. Als vrijwilliger krijg je achtergrondinformatie over mensen met
een verstandelijke beperking en specifiek over degene(n) die je gaat bezoeken. Uiteraard
zorgen wij er voor dat een gespecialiseerde en deskundige medewerker je goed begeleidt en
inwerkt. Je bent als vrijwilliger verzekerd tijdens je werk bij de Hartekamp Groep.

Interesse of meer informatie?
Als je je wilt aanmelden voor dit vrijwilligerswerk, vul dan het aanmeldformulier op de website
in of neem contact op met Caroline Salomonsz of Wilma Onderwater.
Zij zijn te bereiken per mail op vtenv@hartekampgroep.nl en per telefoon op 06 - 5088 5651 /
06 – 4622 7182
www.hartekampgroep.nl

Vacature maatje
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