
        MAATJES 
               WIJZER
      AMERSFOORT

ORGANISATIES EN HUN MAATJESPROJECTEN

In Amersfoort zijn meerdere
maatjesprojecten actief. Die worden 
door verschillende organisaties met 
behulp van vrijwilligers uitgevoerd. 

Deze wijzer biedt een overzicht op 
welk thema, voor jong en oud, 

een vrijwillig maatje 
ingezet kan worden. 

Netwerk Maatjesprojecten Amersfoort 

Hieronder vindt u alle organisaties die vrijwilligers inzetten bij maatjes- en 

coachingstrajecten. Zij hebben zich verbonden in het Netwerk Maatjesprojecten 

Amersfoort. Kijk in het schema voor welke doelgroep en voor welk thema u een 

maatje zoekt. Vervolgens vindt u het aanbod dat bij deze hulpvraag aansluit.

Heeft u twijfels of een thema bij uw hulpvraag past?  Neem contact op met de 

betreffende organisatie om uw hulpvraag te bespreken.

Maatjesprojecten Eemland

•• Begeleide Omgangsregeling

••• Home-Start 

•• Maatjes op maat

• Vriendschappelijk Huisbezoek

• Taalmaatjes

• Steun bij Verlies 

• Thuisadministratie 
www.humanitas.nl/afdeling/eemland/
Eemland@humanitas.nl
033 479 0840

••••• Maatjesproject Homies
Wij verbinden vrijwilligers/gezinnen die 
laagdrempelig wat voor een ander willen 
betekenen aan inwoners/gezinnen 
waar steun en netwerk nodig is.
www.presentamersfoort.nl
033 465 8324

• Vrijwillige budgetcoaches helpen 
iemand stap voor stap om grip te 
krijgen op geld. 
www.stadsring51.nl 
033 4 600 600

•• Maatjesproject VoorleesExpress 
Een vrijwilliger leest 20 weken lang voor 
bij een gezin thuis waarvan de kinderen 
moeite hebben met taal. Hij/zij is een 
rolmodel voor ouders.
www.voorleesexpress.nl
06 296 038 16
voorleesexpress@bibliotheekeemland.nl

Maatjesprojecten 

• Coach&Cootje

• Ervaringsmaatjes

• Vrijwilliger aan Huis

• Samen Oplopen
www.indebuurt033.nl 
info@indebuurt033.nl
033 204 8677

•••• Wij bieden hulp en netwerk aan 
iedere inwoner van Amersfoort die dit 
nodig heeft door het inzetten van jonge 
vrijwilligers tussen de 16 en 30 jaar.
www.socialegasten.nl
06 241 337 94

Maatjesprojecten 

•  Coach&Co

• Ervaringsmaatjes
Vrijwilligers en hbo-stagiairs ondersteunen 
jongeren bij vragen rond school, thuissitu-
atie, persoonlijke zaken en andere thema’s.
www.sovee.nl
coaching@sovee.nl
033 470 2159

•••  Maatjesproject Taalcoaching 
voor kinderen 

Een vrijwilliger wordt voor een jaar gekop-
peld aan een gezin om de taalontwikke-
ling te stimuleren van kinderen en ouders.
www.integratiewerk.nl
033 461 9520

••• Wij koppelen vrijwilligers kort- 
of langdurend aan een cliënt van het 
Leger des Heils die een hulpvraag heeft. 
www.legerdesheils.nl/midden- 
nederland/vrijwilligers
 06 310 450 71

Neem contact op met de desbetreffende organisatie voor meerdere projecten waar vrijwilligers worden ingezet
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