
FamilieMaatjes
een warme plek en een beetje extra aandacht

Informatie voor:
   als er veel op je gezin afkomt
   vrijwillige maatjesgezinnen
   professionals



Als ouder wil je het beste voor je kind. Toch kan er soms een 
periode aanbreken waarbij er veel op je afkomt. Het is fijn als 
je kind dan regelmatig even terecht kan bij een gezin in de 
buurt. Je kind krijgt daar een beetje extra aandacht en het 
doet mee met de alledaagse dingen. Daarbij kun je denken 
aan bijvoorbeeld samen een spelletje doen, naar de speel-
tuin,de hond uitlaten, huiswerk maken of ’s avonds mee eten.

De sociaal werker van MeerWaarde verbindt gezinnen met  
een vraag aan ‘vrijwillige maatjesgezinnen’. We noemen dat  
FamilieMaatjes. ‘Vrijwillige maatjesgezinnen’ betekenen graag 
iets voor een ander. Ze vinden het gezellig als een kind uit de 
buurt regelmatig meedraait in hun gezin. 

Als we gezinnen aan elkaar verbinden, kijken we goed naar de 
wensen, interesses en mogelijkheden van iedereen. Het uit-
gangspunt is dat het contact leuk en ontspannen is. Dus zowel 
de kinderen en de ouders uit het gezin met een vraag, als die uit 
het ‘vrijwillige maatjesgezin’ hebben er plezier in. Het ‘vrijwillige 
maatjesgezin’ houdt zich niet bezig met hulpverlening. Het is 
ook geen kinderopvang.

Voor wie?
Komt er heel veel op je af? Zijn er zieke gezinsleden? Heb je bijna 
niemand in de buurt die je kan helpen met de kinderen? Kunnen 
je kinderen een beetje extra aandacht gebruiken? Meld je dan aan.

Voorbeeld
Kevin van 10 jaar woont bij 

zijn ouders in Nieuw-Vennep. 
Zijn moeder werkt veel, zijn 
vader is ziek. De ouders van 
Kevin hebben weinig tijd en 
energie om iets met hem te 
ondernemen. Kevin gaat 1x 
per week na schooltijd naar 

zijn maatjesgezin. Vaak 
voetbalt hij met zijn leef-
tijdsgenootje in het gezin. 

Soms gaan ze naar de 
kinderboerderij.

FamilieMaatjes
een warme plek en een beetje 
extra aandacht

‘Heerlijk als Lola weer een 
middag bij ons is, je ziet 
mijn eigen kinderen ook 

opbloeien‘.

Heeft jouw gezin plek om een kind wat
warmte en extra aandacht te bieden? 
Geniet jij van de alledaagse dingen met 
kinderen?  Meld je dan aan!

Wat vragen we van jouw gezin:
   Ervaring met opvoeden van kinderen, dit 

mag ook beroepsmatig zijn.
   Je vindt het leuk om een of meerdere  

kinderen in je gezin te ontvangen.
  Tijden en frequentie in overleg.
   Ook als je weinig tijd beschikbaar hebt,  

kun je soms al veel betekenen.
   Je hoeft geen thuiswonende kinderen te 

hebben. Opa’s en oma’s en alleenstaanden 
zijn ook welkom!

We zoeken ‘vrijwillige maatjesgezinnen’ voor 
kinderen in verschillende leeftijden en gebieden 
in Haarlemmermeer. Iedere situatie is anders. 

Bied je aan als vrijwillig maatjesgezin!

Voorbeeld
Aylen van 8 jaar en haar 

moeder zijn nieuw in  
Nederland. Ze zouden het 

leuk vinden om snel de 
Nederlandse taal en 
cultuur te kennen. Ze 

doen af en toe mee met 
een gezin dat al langer 

in Nederland is. Dat 
maatjesgezin helpt 
hen ook op weg met 

gewoontes op school, 
zoals de Sinterklaas-
viering, of trakteren 
met een verjaardag.
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Volg ons op:

Zelf, samen, sterker!

Hoe werkt het?
Wil je je gezin aanmelden omdat je 
een vraag hebt? Of als ‘vrijwillig 
maatjesgezin’? Meld je dan aan via 
www.meerwaarde.nl/familiemaatjes 
en we nemen zo snel mogelijk 
contact met je op.

Voor professionals
Professionals kunnen gezinnen ook 
aanmelden via de website.
 
Heb je een vraag over FamilieMaatjes? 
Neem dan vrijblijvend contact op met:

 Jorien Reinderink
06 - 14 06 17 48
Jorien.reinderink@meerwaarde.nl

Bidi Stam
06 - 34 94 52 91
bidi.stam@meerwaarde.nl
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