Bewoners van Happy Home zijn op zoek naar
een maatje
Een maatje zijn bij een van de bewoners van Happy Home in Eemnes geeft voldoening. In
Happy Home wonen 16 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Bijzondere
mensen, die op zoek zijn naar een maatje en blij zijn als deze er is om samen iets te gaan
doen. Ze kijken uit naar je komst – en naar gezamenlijke activiteiten en uitstapje. Bij een
maatje trek je op met een bewoner.
Natuurlijk kan het contact even wennen zijn. De begeleiders van Happy Home ondersteunen
je daarbij en maken je wegwijs en vertrouwd met de bewoner. In een gemoedelijke sfeer leer
je elkaar snel kennen.
Happy Home zorgt samen met Amerpoort voor begeleiding, voor eventuele scholing en voor
gezamenlijke bijeenkomsten met de andere maatjes. U bent verzekerd tegen schade,
onkosten worden vergoed en iedereen heeft een contract.
Ervaring is niet nodig, inzet, enthousiasme en betrouwbaarheid wel. We hopen dat je
langere tijd een maatje wilt zijn. En misschien dezelfde leeftijd hebt als de bewoner van
Happy Home, waarvan jij het maatje bent. Wij vragen bij aanmelding om een recente
Verklaring Omtrent het Gedrag.
Eerst ga je elkaar leren kennen door regelmatig met elkaar te bellen of een afspraak te
maken. Daarna ga je er samen op uit. Bijvoorbeeld naar de zaterdagmarkt in Bunschoten,
een wandeling door de Eempolder, naar de film of een concert in Hilversum of koken op het
appartement van je maatje. Je onderneemt met je maatje, de bewoner van Happy Home,
allerlei zaken, die allebei jullie interesse heeft. Daar kan je zelf dus ook een voorstel in doen!
Vaak ontstaat een vriendschap tussen de bewoner en zijn of haar maatje.
Er worden heel verschillende maatjes gezocht.
Een maatje voor
- een muziekliefhebber,
- voor een filmfanaat,
- voor een hardloper,
- voor een smulpaap en een kok,
- iemand die van fietsen houdt
- een knutselaar en schilder
- een tuinliefhebber met groene vingers
- voor een bewoner, die van zwemmen, fitness of
tennis houdt
- het doen van een spelletje
- het is duidelijk; er zijn veel verschillende wensen! En er zijn verschillende maatjes nodig!
Interesse? Mail naar happyhulp@woongroephappyhome.nl
Of Kijk op onze website https://woongroephappyhome.nl/vrijwilliger-happyhulp/

Tot snel!
Bewoners en begeleiders van Happy Home Eemnes

