
 
 

 
Er zijn 4 Maatjesprojecten waarvoor 
vrijwilligers (‘Maatjes’) gezocht worden. 
Alle diensten hebben een sociaal karakter. 

 
 
 

 

 
Contact’maatje’  

Het contact’maatje’ is een 1 op 1 koppeling 
van een vrijwilliger aan iemand om een sociaal 
contact aan te gaan, het bieden van een 
luisterend oor of emotionele steun onder het 
genot van het drinken van een kopje koffie of 
thee. Of bijv. tijdens het maken van een 
wandeling. Het sociale aspect is van groot 

belang, deze dienstverlening zorgt voor een 
gezellig uurtje. Het versterkt de verbondenheid 
in onze Lieropse samenleving. 
Wil jij, wanneer nodig, enkele uurtjes van 
je tijd contact’maatje’ zijn? 
Vul dan onderstaande bon in of mail naar 
dienstverlening@lieropleeft.nl 

 

 

 

Boodschappen’maatje’ 
‘Boodschappenmaatjes’ zijn bereid om met 
mensen, die dat niet helemaal zelfstandig 

kunnen, samen boodschappen te doen. 
Het sociale aspect is van groot belang; deze 
dienstverlening zorgt voor een gezellig uitje en 
men blijft bij de maatschappij betrokken! 
Wil jij, wanneer nodig, enkele uurtjes van 
je tijd boodschappen’maatje’ zijn? 
Vul dan onderstaande bon in of mail naar 

dienstverlening@lieropleeft.nl 
 

 

 
Vervoers’maatje’ 

Het vervoers’maatje’ zorgt ervoor dat mensen 
met een mobiliteitsprobleem naar 
voorzieningen of winkels kunnen, activiteiten 
kunnen ondernemen of een bezoek kunnen 
brengen aan familie of vienden.  
Het ‘maatje’ biedt naast het vervoer ook de 
begeleiding die men nodig heeft.  

Uiteraard zullen de kilometers buiten de 
Lieropse gemeentegrens vergoed worden  
(€ 0,25 per km). 
Wil jij, wanneer nodig, enkele uurtjes van 
je tijd vervoers’maatje’ zijn? 
Vul dan onderstaande bon in of mail naar 
dienstverlening@lieropleeft.nl 

 

 

 

Klussen’maatje’ 
Het klussen’maatje’ zorgt ervoor dat - bij 
mensen die het niet zelfstandig of met familie 

kunnen oplossen - simpele huishoudelijke 
‘klusjes’ in en om het huis, waar geen vakman 
voor nodig is, uitgevoerd worden.  
Wil jij wanneer nodig enkele uurtjes van 
je tijd als klussen’maatje’ delen met een 
ander? 
Vul dan onderstaande bon in of mail naar 

dienstverlening@lieropleeft.nl 
 

……… Invulbon ……….  Vul de bon in of mail naar dienstverlening@lieropleeft.nl 
 

Ik geef me op als vrijwilliger voor  Naam: ……………………………………………………………………………………..                                 
O Contact’maatje   Adres: …………………………………………………………………………………….. 
O Boodschappen’maatje’  Telefoon: ………………………. email: ………………………………………….. 
O Vervoers’maatje’   Evtl. opmerking: ……………………………………………………………………. 
O Klussen’maatje’   ………………………………………………………………………………………………… 
     Invulbon uitknippen en in de bus doen bij de Vurherd.    
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Ben jij het 
‘maatje’  

dat we zoeken? 
  

mailto:dienstverlening@lieropleeft.nl
mailto:dienstverlening@lieropleeft.nl
mailto:dienstverlening@lieropleeft.nl
mailto:dienstverlening@lieropleeft.nl
mailto:dienstverlening@lieropleeft.nl
http://www.lieropleeft.nl/

