
Maatje gezocht voor: 

Mevr. van 56 jaar. Mevr. houdt van dieren (heeft zelf een poes) en heeft interesse in het Joodse 

geloof. Mevr. houdt van de stad, is lief en zorgzaam. 

Hulpvraag: 

Mevr. zou graag samen met iemand gaan wandelen, winkelen of ergens iets drinken.  

Specifieke wensen/aandachtspunten: 

Vrouwelijke vrijwilliger. Mevr. rookt en is snel moe. Heeft daarnaast last van depressieve gevoelens. 

Daarom vindt mevr. het fijn als de vrijwilliger initiatief neemt om dingen te ondernemen. Mevr. zou 

het fijn vinden als de vrijwilliger een auto heeft. 

Beschikbaarheid:  

Dinsdag-, woensdag-, zaterdag- of zondagmiddag. 

 

Maatje gezocht voor:  

Vrouw van 69 jaar, met humor. Houdt van knutselen, tuinieren, een uitstapje maken, rummicub 

spelen, koken en bakken. 

Hulpvraag: 

Mevr. wil graag iets leuks doen op bovenstaand gebied.  

Specifieke wensen/aandachtspunten: 

Mevr. kan als gevolg van haar psychische beperking veel en chaotisch praten. Mevr. rookt. 

 

Maatje gezocht voor:  

Vrouw van 57 jaar. Houdt van tekenen, kaarten maken, breien, lezen, kruiswoordpuzzels maken, 

winkelen en wandelen.  Mevr. is humoristisch en vriendelijk.  

Hulpvraag: 

Mevr. wil graag een vrijwilliger om samen iets leuks te doen; zie hobby’s. 

Specifieke wensen/aandachtspunten: 

Mevr. heeft een licht verstandelijke beperking. Heeft moeite met plannen en organiseren. Heeft last 

van depressieve gevoelens. 

Beschikbaarheid:  

Maandagmorgen/-middag, dinsdagmorgen, woensdagmorgen/-middag, vrijdagmorgen/-middag. 

 

Maatje gezocht voor:  

Vrouw van 21 jaar met christelijke achtergrond. Houdt er van om kaarten te maken, achter de laptop 

te zitten, heeft interesse in geschiedenis van de 2e wereldoorlog, is graag in de buitenlucht bezig 

(tuinieren), houdt van lezen en klassieke muziek (André Rieu bijv.). Ze houdt van gezelligheid. Is in 

voor een grapje.  

Hulpvraag: 

Mevr. wil graag een maatje om af en toe wat leuks te doen. Vindt dit in haar eentje lastig.  



Specifieke wensen/aandachtspunten: 

Mevr. heeft een licht verstandelijke beperking; heeft behoefte aan duidelijkheid.  

Beschikbaarheid:  

Dinsdag, woensdag- of donderdagavond.  

 

Maatje gezocht voor:  

Vrouw van 40 jaar. Mevr. houdt van uiterlijke verzorging, zoals bijv. naar de kapper gaan. Mevr. is 

meegaand, gestructureerd en rustig.  

Hulpvraag: 

Een maatje die af en toe een praatje komt maken, een boodschapje samen wil doen, een kopje koffie 

in het dorp met haar wil drinken. 

Specifieke wensen/aandachtspunten: 

Mevr. Zoekt een vrouwelijke vrijwilliger, heeft psychische moeiten en zit in een rolstoel. 

Beschikbaarheid:  

Elke dag. Mevr. Is daarbij afhankelijk van geplande ziekenhuisbezoeken. 

 

Maatje gezocht voor:  

Vrouw van 59 jaar. Mevr. houdt van theater, winkelen, een boodschapje doen, ergens wat drinken of 

naar de dierentuin gaan. 

Hulpvraag: 

Mevr. wil graag samen met iemand wat ondernemen.  

Specifieke wensen/aandachtspunten: 

Mevr. zoekt een vrouwelijke vrijwilliger. Ze kan slechts korte afstanden lopen. Zit bij langere afstand 

in een rolstoel, die geduwd moet worden. Mevr. heeft structuur en een duidelijke uitleg nodig. Ze 

vindt het moeilijk als dingen anders lopen dan verwacht.   

Beschikbaarheid:  

Vrijdag en zaterdag.  

 

Maatje gezocht voor:  

Vrouw van 40 jaar met humor en een vrolijke lach. Mevr. houdt van tekenen, zingen, 
schilderen, kleuren, mandala’s intekenen en creatief bezig zijn.  

Hulpvraag: 
Mevr. wil graag samen iets leuks doen met iemand, zoals hierboven omschreven.  

Specifieke wensen/aandachtspunten: 
Mevr. vindt het moeilijk om zelfstandig een activiteit te beginnen. Ze wil daar graag wat hulp 
bij.  



Beschikbaarheid: 
Maandagmiddag, vrijdagmiddag/-avond, zaterdagmorgen/-middag, zondagmorgen/-middag. 

 


