
Meedoen aan 
het O-Maatje 
project?

Wat is het O-Maatje project?
Binnen het O-Maatje project 
 koppelen wij jonge mensen aan 
ouderen die aan huis gebonden zijn 
en die zich eenzaam voelen. Samen 
kletsen, een wandelingetje maken of 
praten over vroeger: wij willen 
vriendschappen stimuleren waar 
zowel jong als oud baat bij hebben. 
Dit kan het leven van de oudere én 
de jongere wat meer kleur geven. 

Veel ouderen in Nederland voelen zich eenzaam. 
De grootste oorzaak hiervan is het wegvallen van 
familie en vrienden. Welzijnsorganisatie Compaen  
zet zich in om die eenzaamheid terug te dringen, 
door vriendschappen tussen jong en oud te 
stimuleren. Zo is het O-Maatje project ontstaan. 

Doel van het project
Het doel van dit project is om 
eenzaamheid onder ouderen terug te 
dringen. Daarnaast vinden wij het 
ook belangrijk om jongeren kennis te 
laten maken met de leefwereld van 
ouderen. Door het uitwisselen van 
verhalen en ideeën van toen en nu 
willen we meer begrip, respect en 
cohesie creëren tussen jong en oud. 



Wij zijn op zoek naar jou!
Lijkt het jou leuk en waardevol om 
geregeld een bezoekje te brengen 
aan een oudere die zich eenzaam 
voelt? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Voor het O-Maatje project hebben 
wij meer deelnemers nodig. Dit 
project kan een invulling vormen van 
een maatschappelijke stage, maar wij 
zijn ook op zoek naar vrijwilligers. 

Interesse?
Wil je graag meedoen aan het 
O-Maatje project of wil je graag meer 
informatie? Neem dan contact op 
met Ineke van Loo. De contactgege-
vens vind je hieronder onder ‘Meer 
informatie’.

Jongerenwerk
Het O-Maatje project is een  initiatief  
van het jongerenwerk van Compaen. 
Het jongerenwerk ondersteunt 
jongeren bij het organiseren van 
evenementen en het creëren van een 
eigen plek in de wijk. Daarnaast biedt 
het jongerenwerk ook hulp bij allerlei 
hulpvragen, bijvoorbeeld over pesten, 
seksualiteit en school. Vanuit het 
jongerenwerk van Compaen worden 
er ook allerlei projecten geïnitieerd. 
Hier is het O-Maatje project er één 
van.  
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