Nieuwsbrief September 2021 extra editie voor VRIJWILLIGERS

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
Kantoor Hilversum: Orchideestraat 8, 1214 BJ Hilversum
E: info@maatjesprojectgooi.nl
T: 035-640 00 61
Kantoor Bussum: Poststraat 11, 1401 EX Bussum
E: bussum@maatjesprojectgooi.nl T: 035-737 01 63
Kantoor Weesp: Papelaan 99, 1382 RK Weesp
E: weesp@maatjesprojectgooi.nl T: 0294 769128
Website: www.maatjesprojectgooi.nl
Beste vrijwilligers en netwerkpartners,
Middels deze nieuwsbrief informeren wij je graag over het trainingsaanbod en activiteiten die wij of onze partners bieden. Hopelijk
zit er een aansprekende workshop en/of evenement voor je bij. Graag aanmelden via info@maatjesprojectgooi.nl
Veel leesplezier!

Hilversum Actief - zondag 3 oktober aan het Marktplein
Ken jij iemand die op zoek is naar vrijwilligerswerk? Kom naar de informatie markt tijdens
Hilversum Actief! Wij zoeken maatjes!
Op zondag 3 oktober zijn wij met een informatie kraam aanwezig bij Hilversum Actief op het marktplein in Hilversum
vanaf 11 tot 16 uur ben je van harte welkom. Vanaf 12 uur vindt er ieder uur een showbizzquiz plaats voor onze kraam.
Kom langs voor de showbizzquiz en een gezellig praatje.

Kom erbij! Week tegen Eenzaamheid
Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De
Week is van donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober 2021
Ken je iemand die je graag wil meenemen voor de gezelligheid naar een koffie inloop? Hij /
zij is van harte welkom!
Op donderdag 30 september staan de deuren open met een high tea vanaf 11 - 15 uur
van het kantoor aan de poststraat 11 in Bussum
Op vrijdag 1 oktober organiseert het Maatjesproject aan de Orchideestraat in Hilversum
een high tea van 11 – 16 uur.
Woensdag 6 oktober vanaf 13-15 uur ben je van harte welkom op de Papelaan 99 in Weesp voor een kopje koffie,
praatje en gezelligheid. Iedereen is van harte welkom!

Introductietraining, intervisie en deskundigheidsbevordering o.l.v. Joris van den Hout
Introductiebijeenkomst:
Woensdagavond 20 oktober van 19:00-21:00 uur en
Dinsdagmiddag 2 november staat er van 16:00–18:00 uur
Donderdagavond 27 januari 2022 van 19:00-21.00 uur

Een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers en stagiaires van het Maatjesproject staat gepland. Na een korte
informatieve inleiding gaan we snel aan de slag met oefeningen over het maatje zijn van een kwetsbaar persoon; Wat
kom je zoal tegen? Het wordt in ieder geval een interactieve bijeenkomst. Alle vrijwilligers die nog geen
introductiebijeenkomst hebben gevolgd zijn van harte welkom. Aanmelden kan via de mail; info@maatjesprojectgooi.nl
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Intervisiebijeenkomst
Woensdagmiddag 20 oktober van 16:00-18:00 uur
Donderdagmiddag 27 januari van 16:00-18:00 uur
Ben je vrijwilliger of stagiaire en ben je net gekoppeld of al langere
tijd? Dan kan dit zeker iets voor jou zijn. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over lastige en
uitdagende situaties die jij tegenkomt in je contact met de deelnemer. Er wordt onderzocht wat er kan en mogelijk is. Wil
je graag je ervaring delen met andere vrijwilligers? En hoor je graag de ervaring van andere maatjes? Je kan vooraf een
korte anonieme casus inbrengen; Coach Joris en de trajectbegeleider Janet of Jacquelien gaan jou tijdens deze sessie
begeleiden. Aanmelden via de mail; info@maatjesprojectgooi.nl

Deskundigheidsbevordering
Dinsdagavond 2 november van 19:00-21.00 uur
Vind jij het lastig om in het dagelijks leven je grenzen aan te geven? Als maatje is het stellen van grenzen bepalend voor
het contact met je deelnemer. Het thema voor deskundigheidsbevordering is deze keer “het stellen van grenzen”. Op een
interactieve manier gaan we oefeningen en rollenspellen doen met elkaar en dieper in op dit onderwerp. Graag aanmelden
via de mail: info@maatjesprojectgooi.nl

Thema bijeenkomst Training Dementievriendelijke samenleving
De werkgroep dementie van het netwerk VTH organiseert een workshop voor vrijwilligers op maandagmiddag 27
september bij Lopes Dias in Hilversum Noord en donderdagmiddag 30 september bij Heelo aan de Oude
Amersfoortseweg 123 in Hilversum. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij dus meld je snel aan via
abijleveld@versawelzijn.nl Voor informatie bezoek de website https://www.samendementievriendelijk.nl

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Heb je naast je deelnemer nog tijd over?
Kijk op onze website voor vacatures voor vrijwilligerswerk. Ook zijn wij op zoek naar duo vrijwilligers die een groepje
laaggeletterden gaat begeleiden voor het Taal en Sociaal project. Elke week ben je 1 dagdeel ermee bezig. Voor
informatie mail naar janet@maatjesprojectgooi.nl

Workshop Niet aangeboren Hersenletsel in Palmpit Bussum – wegens succes is er een
tweede datum gepland - dinsdag 26 oktober
Wij hebben een extra bijeenkomst gepland op dinsdag 26 oktober van 19:00 – 22:00 uur, ook in
de Palmpit in Bussum. De workshop zal worden gegeven door Ada Grasmeijer van stichting MEE en
een ervaringsdeskundige. Er is plaats voor 12 personen, dus aanmelden is vereist. Aanmelden
graag via info@maatjesprojectgooi.nl

Wij zoeken een coördinator voor de Fietsclub in Hilversum
De Fietsclub bestaat uit deelnemers, die om uiteenlopende redenen in een isolement
verkeren en voor wie een fietstocht een welkome afleiding is: op een ontspannen manier
genieten van de natuur en van het sociale contact met andere deelnemers. Kortom: blije
gezichten! Het seizoen loopt van april t/m oktober en het is altijd op de 3e vrijdag van de
maand van 09.00 tot 12.30 uur. Lijkt het je wat om samen met de andere vrijwilliger de
route uit te zetten en de groep te begeleiden, meld je dan aan bij Ietje van den Berg
middels info@maatjesprojectgooi.nl

Beregezellige kookgroep in Bussum zoekt een vrijwilliger
Loop jij warm voor deze uitdaging en ben je 1 x per maand op donderdag of vrijdag rond lunchtijd beschikbaar? Reageer
voor meer informatie op deze vacature bij Jacquelien Groen via jacquelien@maatjesprojectgooi.nl
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