Beste Matties & Maatjes,
Na een mooie atrap van het Mattie en Maatje project in de dienst van 14 februari, ontvangt u
nu het beloofde eerste bericht.
We zijn heel blij met de vele positieve reacties die we kregen na de dienst en met iedereen
die belangstelling toonde en het Mattie & Maatje project wil blijven volgen. We hebben nu al
meer dan 55 adressen op onze lijst staan, van jong, iets minder jong, ouder en oud. Prachtig!!
Hieruit blijkt dat mensen jong, iets minder jong, wat ouder en ouderen op elkaar betrokken
willen zijn, willen weten hoe het met anderen gaat.
Prachtig is ook dat we ons eerste aanbod al binnen hebben!! .. Onder het kopje AANBOD /
GEVEN leest u er meer over.
Dus we kijken uit naar uw/jou VRAAG /ONTVANGEN.
AANBOD/GEVEN:
- een gezin wil eenmaal per maand op maandag graag drie gasten aan hun tafel ontmoeten om
samen de avondmaaltijd te nuttigen. *
VRAAG/ONTVANGEN:
- nog geen vraag binnengekregen
* Indien u zelf belangstelling heeft of iemand weet, laat het ons weten, zie onderstaand
telefoonnummer of website.
Hoe gaat het in zijn werk, wat is ons idee:
We zijn er van overtuigd dat we in Biddinghuizen veel mensen hebben die iets voor elkaar
kunnen betekenen, een kort contact of wat langer.
We zijn gewent geraakt om ons eigen leven te regelen en daar zit veel goeds in. We lijken wat
ontwent te zijn om te vragen en dat is jammer, want door iets te vragen geef je een ander
gelegenheid iets te geven....en daarmee geef je zelf eigenlijk ook weer.
Het aanbod (het geven) zal omschreven worden zonder naam en toenaam, mensen die er op in
willen gaan melden dit bij de contactpersonen of via de website en de taak van de
coördinator(en) is om een eventuele koppeling tot stand te brengen.
Dit gaat ook zo met de vragen (het ontvangen). U stuurt een vraag in en coördinatoren kijken
naar het aanbod en kunnen weer een eventuele koppeling tot stand brengen.

Het kan van wandelen tot fiets stallen en even een luisterend oor voor een jongere zijn tot
samen eten of iemand rijden naar een afspraak enz enz.
We hopen dat we dit samen gaan dragen, dus heeft u een aanvulling, een idee, een mooie
ervaring deel het met ons, het brengt anderen soms weer op een idee. Uw inbreng is welkom!
" Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten"
Meer dan genoeg woorden voor deze start. We zijn bezig met een mooie nieuwsbrief te
ontwikkelen. Houdt u ook de website van de kerk in de gaten. Wanneer het project Mattie &
Maatje daar online is en dit verwachten we binnen nu en een week onder het kopje Mattie en
Maatje, dan het liefst de reacties via die mail.
Binnenkort hoort u meer van ons en wij horen graag van u!
Hartelijke groet,
Annelies Leendertse telnr. 0321-332732 (coördinator)
Corrie Foppen
Tot slot hieronder de tekst die voor gelezen is in de dienst van 14 februari.

Mattie en Maatje
Wat is het:
Mattie betekent vriend in straattaal en maatje betekent persoon waarmee je goed op kunt
schieten, met wie je leuke dingen kan doen. En dat is precies wat we voor ogen hebben
Met Mattie en maatje willen we mensen bij elkaar brengen, door de generaties heen, jong,
iets minder jong, ouder en oud. We doen dit vanuit onze gemeente, maar met oog voor alle
mensen in Biddinghuizen. N.a. v. een vraag wordt een Mattie en maatje gezocht. Het mooist is
wanneer Mattie en maatje aan elkaar kunnen geven. Daarmee is er sprake van
wederkerigheid. Zo ontstaan ontmoetingen, soms eenmalig , soms voor een bepaalde duur.

Waarom:
Naar aanleiding van een gemeenteavond, waarin mensen aangaven, iets voor elkaar te willen
betekenen, en zeiden: ‘als we het maar geweten hadden dat er een vraag was voor een
bezoekje b.v. of om iets samen doen’ . Het idee ontstond om te kijken hoe we vraag en aanbod
konden koppelen en hieruit is dit initiatief ontstaan.
Er is al veel mogelijk aan vrijwilligersinzet, b.v. een tuin omspitten of naar het ziekenhuis
rijden enz. Wij denken dat het leuk zou zijn om naast deze vragen ook te kijken of we
mensen op basis van geven en ontvangen bij elkaar kunnen brengen.
b.v. Mw X. zoekt een eetmaatje voor een paar keer per week. Zo kookt en eet ze niet altijd
alleen, dat vindt ze ongezellig. Gezin Z. vindt het gezellig om een gast aan tafel te hebben zo
eet mw. X elke dinsdag mee. Omdat de leden van het gezin dan druk zijn, stelt mw. X voor om
één keer in de twee weken voor het gezin te koken.

Dhr. K is aan zijn rolstoel gebonden en zoekt iemand doe bij mooi weer met hem een ommetje
te maken en daarmee lekker buiten te zijn. Een aantal mensen willen dit wel doen. Er worden
afspraken gemaakt en velen genieten van de mooie verhalen van dhr. K.
Hoe:
We willen als organisatoren, een lijst maken met mensen die het leuk vinden om op de hoogte
te blijven van dit project. We maken een lijst waar we regelmatig wat nieuwtjes op
willenplaatsen of waar we ervaringen kunnen delen en waar vraag en aanbod op binnen komen.
Op de lijst staan is vrijblijvend en zonder verplichtingen, al is het mooi natuurlijk wanneer we
gaandeweg een aantal namen hebben van mensen die wel eens iets willen doen voor een ander
en natuurlijk ook vragen binnen krijgen. In contact komen met elkaar is ook een doel van dit
project , naast oog en oor hebben voor elkaar.
Hoe meedoen:
Na de dienst kunt u bij drie tafels, op lijsten, uw naam en adres en emailadres achterlaten. U
ontvangt nu van ons een klein aandenken aan dit M&M project en de komende week al een
berichtje van ons per mail of in de bus. U kunt ons ook mailen met leuke wetenswaardigheden
of ervaringen.

