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Maatje voor een
maatje

Wanneer je iemand zoekt om samen 
mee te spelen

Toch geen klik
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Ben je nieuwsgierig geworden, maar wil je 
eerst nog wat meer weten. Op onze website 
vind je meer informatie over ‘Maatje voor 
een maatje’. Je kunt natuurlijk ook altijd even 
binnenlopen of bellen:
jongerencentrum Honk 1224
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
(06) 457 70 141 

Nog wat meer weten?

Gesponsord door

“Ik zoek een opa die mij kan helpen met 
mijn moestuin.” Finn, 8 jaar

Vinden jullie elkaar toch niet zo leuk, geen pro-
bleem. Neem dan gewoon weer even contact 
met ons op. Wij gaan dan samen met jou kijken 
of we een nieuw maatje kunnen vinden. 



Op www.welzijndemeierij.nl/maatjevooreen-
maatje staat een digitaal prikbord. Hierop kun je 
zien wie zich al heeft aangemeld. Ook kun je zien 
naar welke maatjes er wordt gezocht. Staat er 
iemand bij die jou leuk lijkt. Dan kun je op zijn of 
haar oproep reageren. Je kunt natuurlijk ook zelf 
een oproep plaatsen.

Hoe werkt het?

“Ik ben dol op rolschaatsen, maar moet 
dat altijd alleen doen. Een leuk maatje om 
samen mee op pad te gaan, zou fijn zijn.” 
Wouter, 9 jaar

Passen jullie bij elkaar, dan brengen wij jullie 
met elkaar in contact. Natuurlijk gaan we hier 
heel zorgvuldig mee om. Je kunt de eerste keer 
bij ons afspreken als je dat fijner vindt. Iemand 
van ons is daar dan bij. Maar dat hoeft niet. Je 
kunt ook gewoon samen met papa en mama 
kennismaken met je nieuwe vriendje of vrien-
dinnetje. Vinden jullie elkaar leuk, dan wensen 
we jullie veel plezier. We nemen dan later nog 
eens contact op om te horen hoe het met jullie 
gaat.

Ben je dol op skaten. Duik je graag de verkleed-
kist in. Vind je het leuk om je op te maken. Of 
struin je het liefst gewoon lekker buiten rond. 
Maar heb je niemand om dat samen mee te 
doen? Dan is ‘Maatje voor een maatje’ echt iets 
voor jou!

‘Maatje voor een maatje’ is voor iedereen die 
op zoek is naar een speelkameraadje. Iemand 
met wie je leuke dingen kunt gaan doen. Dat 
kan iemand van je eigen leeftijd zijn, maar dat 
hoeft niet. Droom je bijvoorbeeld al heel lang 
van een eigen opa of oma. Of zoek je iemand 
met dezelfde hobby en maakt de leeftijd jou 
niets uit. Ook dan ben je bij ‘Maatje voor een 
maatje’ op de goede plek.

Wat is ‘Maatje voor een maatje’?

“Iemand om samen mee te minecraften, 
dat zou tof zijn!” Victor, 10 jaar

Lisa, 12 jaar en rolstoelgebonden zoekt een vriendin om  
gezellig mee te make-upen


