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je graag
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Bij ‘Maatjes’ draait het om persoonlijk 
contact. Samen iets doen waar je beide 
plezier aan beleeft, zoals een hobby delen. 
Als maatje kan je van alles doen, zoals: 
wandelen, het dorp in gaan, koffie drinken, 
een museum bezoeken of een stukje 
fietsen. 

Wil jij een maatje?
Als jij op zoek bent naar een maatje die regelmatig 
even tijd voor je heeft, kun je je aanmelden voor 
‘Maatjes’. Er volgt dan een gesprek om een goed 
beeld te vormen en te kijken naar interesses en 
persoonlijke voorkeuren.  

Maatjes

Koppel-Swoe
Opvoeden, opgroeien, 
welzijn en verbinden. 
Dat zijn de woorden 
waar wij voor 
staan. Koppel-
Swoe stelt zichzelf 
ten doel om iedere 
dag een bijdrage 
te leveren aan 
talentontwikkeling en 
welzijn van burgers 
van 0 tot 100+ jaar. 
De kernboodschap 
daarbij? Iedereen kan 
iets bijdragen aan de 
samenleving. Koppel-
Swoe maakt meedoen 
mogelijk!



maakt 
meedoen 
mogelijk

Als maatje heb je regelmatig contact met iemand. 
Belangrijk is dat jullie allebei plezier beleven aan 
het contact. Na je aanmelding spreken we daarom 
af en bespreken we waar jouw interesses liggen.

Er zijn verschillende soorten maatjes bij 
Koppel-Swoe:

Maatjes voor nieuwkomers 
Vind jij het leuk om het contact aan te gaan met 
iemand die nieuw is komen wonen in Nederland 
en wil jij diegene wegwijs maken in jullie dorp? 

Maatjes voor mensen met dementie 
Wil jij iemand met dementie helpen zoveel 
mogelijk te kunnen blijven doen wat ze prettig 
vinden? 

Uit-Maatjes
Vind jij het gezellig om er samen op uit te gaan 
naar bijvoorbeeld de Filmliga in het Kulturhus of 
naar een museum?

Ervaringsmaatje jonge mantelzorger 
Ben jij zelf ook een jonge mantelzorger 
geweest? Dan weet je hoe dat is. Steun als 
maatje een ander kind/jongere, die nu in een 
vergelijkbare situatie zit.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Koppel-Swoe. Bel 0578-67 67 67 of stuur een 
mail naar maatjes@koppelswoe.nl.

www.koppelswoe.nl

Word jij een maatje? 

Koppel-Swoe
Stationsstraat 25 
8161 CP Epe
0578-67 67 67
info@koppelswoe.nl
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