Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden
een warme en veilige omgeving waar je terecht kunt met grote
opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in
tijden van crisis tot rust kunt komen en waar we samen kunnen
bouwen aan een veilig en zelfstandig leven.
Onze kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties
zetten we in voor het eerder signaleren van risico’s en voor
het voorkomen van grote problemen.
Een samenleving waarin iedereen wordt gezien, is een samenleving die mensen meer kansen biedt op een stabiel, veilig,
zelfstandig en veerkrachtig leven.
Op een betere toekomst. Daar geloven wij in.

Maatjes
013 543 30 73

www.sterkhuis.nl

EEN MAATJE BEN JE SAMEN,
WANT SAMEN KOM JE VERDER!

Sommige kinderen en jongeren groeien in Nederland op
in moeilijke of onveilige situaties. Dan is hulp nodig om
de nare ervaringen uit je jeugd te verwerken en verder
te kunnen met je leven.

“Het is fijn dat jij iets met mij wil doen, vrijwillig,
zonder dat het moet. Ik werd er altijd uitgegooid
door mensen. We hoeven jou niet, je bent snel
agressief, ga weg. Maar jij gaat gewoon uit vrije
wil met mij om. Dat waardeer ik’
– Jongere (15)

Wat is het maatjesproject?
“Ik ben blij dat ik zonder achtergrond in
de hulpverlening toch iets kan betekenen
voor iemand. Mijn maatje ziet me niet als
zorgverlener, maar als een vertrouwenspersoon die handvaten kan bieden voor
een stabielere toekomst. Kleine moeite,
heel groot gebaar!”

Als maatje ga jij leuke activiteiten doen samen met een kind
of jongere. Samen lachen, samen plezier hebben. Warmte,
aandacht, tijd en begrip zijn hierbij belangrijk. Samen bouw je
aan de toekomst. Word jij een maatje, dan word je zorgvuldig
voorbereid en begeleid door hulpverleners van Sterk Huis. We
vinden het fijn als je als maatje minimaal één keer per maand
met je maatje iets wil doen. Jouw bijdrage als maatje is heel
waardevol!

– Maatje

Sterk Huis is er voor deze kinderen en jongeren, maar
gelukkig krijgen ook wij hulp om jeugd kansen te geven
voor hun toekomst. Vrijwilligers en bedrijven zetten zich
bijvoorbeeld in voor het maatjesproject van Sterk Huis.

“Voor deze kwetsbare doelgroep iets kunnen
betekenen en weer positiviteit brengen in
het leven en de ontwikkeling van de jeugd
is voor ons een groot goed.”
– Sponsor

Maatjes steunen
Wil jij dit project ook steunen als vrijwilliger
of als sponsor?
Kijk op www.sterkhuis.nl voor meer informatie
over het maatjesproject. Of bel 06 82 99 00 73 of
stuur een e-mail naar maatjes@sterkhuis.nl

