
Ken je de ‘Ambachtse Maatjes’ al? Ambachtse maatjes is een nieuw project voor en 

door jongeren, waarbij jongeren elkaar helpen en ondersteunen.  

In verband met de start van dit nieuwe project in Hendrik-Ido-Ambacht zoeken we: 

 

 

 

                                                                

                                                    

JONGE MAATJES  
Voor jongeren is het vaak lastig de juiste en laagdrempelige ondersteuning te vinden. Een 

maatje is ook jong en sluit daarom goed aan bij de omgeving en belevingswereld van de 

jongere. Samen zélf stappen zetten en keuzes maken. Elke jongere verdient een maatje, 

waardoor zij het verschil kunnen maken en (weer) gezien worden.  

Als Maatjes sta je dichtbij jongeren en geef je vertrouwen en steun. Wil je daarbij ook nog 

veel leren? Dan is dit je kans! 

 

Jij  

□ bent tussen 10 en 15 jaar oud □ woont in Hendrik-Ido-Ambacht (of directe omgeving) 

□ bent zelfverzekerd   □ bent behulpzaam & betrouwbaar 

□ bent ondernemend   □ bent goed in luisteren, gezellig & sociaal  

Wat ga je doen?   

□ je spreekt 1 of 2 keer per week (on- en/of offline) af met jouw jongere 

□ je zorgt dat je hem of haar helpt en ondersteunt  

□ je onderneemt leuke activiteiten samen met jouw jongere 

Wat levert dit je op? 

□ je wordt gecoacht en getraind door professionals 

□ je leert veel nieuwe mensen en organisaties kennen 

□ je leert veel over jezelf en bent een voorbeeld 

Interesse? 

Past dit bij je? En denk jij ben ons te passen? Schrijf ons dan voor 21 mei 2021 wie je bent, wat je 

gedaan hebt en waarom je dit graag wilt. Mail naar ambachtsemaatjes@hi5ambacht.nl  

Zet in het onderwerp: ‘jonge maatjes’. 

 

Is dit niets voor jou, maar ken je wel jongeren bij wie dit past? Stuur deze info dan door! 

Dank je wel voor het delen en graag tot ziens. Volg ons ook op instagram en Facebook!  

 @ambachtsemaatjes   @ambachtsemaatjes 
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