Wat is een maatje?
Als vrijwillig maatje help je statushouders bij hun sociale integratie in de gemeente
Ridderkerk. Het maatje ondersteunt de statushouder in het dagelijkse sociale leven,
zo leren de statushouders via hun maatjes hun buurt, het dorp en vooral mensen
kennen. Daarnaast kan het maatje samen met de statushouder gezamenlijk
activiteiten ondernemen of bijvoorbeeld gezamenlijk eten. Elk maatje maakt hier met
de statushouder zelf afspraken over.

Wat houdt het in?
-

-

Begeleiden van statushouders naar reeds bestaande
activiteiten/voorzieningen in de wijk.
Sociale begeleiding in de vorm van een praatje en 'er gewoon zijn'.
Dit gebeurt tijdens of na de maatschappelijke begeleiding vanuit Vluchtelingen
Werk Nederland.
Het helpen van de statushouder met het leren van de Nederlandse taal, d.w.z.
huiswerkbegeleiding en samen in het Nederlands gesprekken voeren.
Je bent er om iemand op een laagdrempelige en informele manier te
ondersteunen bij het vinden van zijn of haar weg in dit nieuwe Nederlandse
leven.
Als vrijwilliger kun je echt het verschil maken in iemands leven.
Je draagt actief bij aan de integratie van een vluchteling en laat iemand zich
thuis voelen. En misschien wel het aller belangrijkste, je laat iemand zien dat
die welkom is! Zelf leer je een heel andere achtergrond en afkomst en
verbreedt je je eigen wereld.

Tijdsbesteding: flexibel in te vullen.

Wat krijg je ervoor terug?
-

Bijzondere contacten met een bijzondere doelgroep
Begeleiding vanuit de werkgroep / het platform voor vluchtelingen Ridderkerk
Als maatje/buddy dien je een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen
overleggen. De VOG wordt vergoed door het Gilde.
Dit maatjes project is ontstaan omdat de statushouders in deze gemeente na de
maatschappelijke begeleiding van VWN (gemiddeld zo'n 1,5 tot 2 jaar) nog niet
voldoende in staat zijn om zelfstandig in de gemeente te participeren. Door middel
van een maatje willen we de statushouder meer op zijn/haar gemak stellen en
ondersteunen waar nodig.

