Iets leuks ondernemen ?

de Maatjes-makelaar
Contact leggen met iemand die graag samen met u/jou iets gezelligs onderneemt

Gratis en voor alle leeftijden
In de wijk horen we regelmatig van verschillende mensen dat zij graag leuke activiteiten willen
ondernemen. Soms weten ze alleen even niet met wie ze een bepaalde interesse delen. De
Maatjes-makelaar brengt mensen die plezier beleven aan dezelfde soort activiteit met elkaar in
contact. Het maakt niet uit of je jong bent of wat ouder.
De Maatjes-makelaar is een coördinator. Zoekt u een maatje voor een bepaalde activiteit ?
Het kan daarbij om van alles gaan, zoals:
•

samen met iemand winkelen of naar een (vlooien)markt gaan,

•

een concert, festival, of theatervoorstelling bezoeken,

•

gamen, muziek maken, een film kijken,

•

gewoon een beetje chillen

•

naar het zwembad of een balletje trappen

•

koekjes bakken of een nieuw recept uitproberen

•

een tentoonstelling of museum bezichtigen,

•

wandelen, fietsen, een kaartje leggen,

•

schilderen, knutselen, in de tuin werken,

•

of zelfs een dagje uit:

Als u (of jij) denkt dat het leven nog plezieriger zou zijn wanneer dat af en toe samen met een
maatje zou kunnen: Laat dat ons dan weten! Uw vraag kan het aanbod zijn voor iemand anders…..
U kunt bellen met de wijkcoach in Ontmoetingscentrum De Meent (Tel: 020-643 8015) van
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 1700 uur of mailen naar infodemeent@aanz-amstelveen.nl
graag met ‘voor de Maatjesmakelaar’ in de titel.
Binnen een week na aanmelding wordt u teruggebeld om een afspraak met u te maken. Na uw
aanmelding volgt er een gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Daarna zoeken wij iemand
met dezelfde interesses en mogelijkheden en wordt er na overleg met u zo spoedig mogelijk
contact tot stand gebracht. Zonder uw toestemming worden uw gegevens absoluut niet
doorgegeven. Wanneer u dat op prijs stelt, evalueren wij samen met u hoe de eerste afspraak is
verlopen en of u ermee door wilt gaan of niet.
De Maatjes makelaar is geen huwelijks- of relatiebureau en heeft ook geen commerciële belangen.
Hij/zij zal zijn/haar uiterste best doen om een maatje te vinden, maar is wel afhankelijk van het
aanbod. van ma t/m vrij tussen 09.00-17.00

