
Het Maatjesproject
Maatjes zijn voor onze cliënten erg 
belangrijk om weer deel te nemen 
aan de maatschappij. Hun onder-
steuning zorgt voor zelfvertrouwen 
en voorkomt dat cliënten terugval-
len in gebruik of in een isolement 
raken. Vrijwilligers ontvangen bege-
leiding, een onkosten vergoeding en 
verzekering van IrisZorg. Ook wordt 
er gezorgd voor scholing en worden 
er regelmatig activiteiten als 
ontmoetingsdagen en workshops 
georganiseerd.

“Voor Lydia  
  kom ik uit bed”

Marja (57 jaar) kwam twee jaar geleden in contact met IrisZorg 
vanwege haar alcoholverslaving. Nog steeds is ze bezig met  
haar herstel. Ze leeft vrij geïsoleerd en heeft moeite om sociale 
contacten op te bouwen en te onderhouden. Lydia (63) helpt 
haar daarmee. 

In juli vorig jaar werden ze voor het eerst met elkaar in contact 
gebracht. Tegenwoordig zijn Marja en Lydia maatjes en ontmoe-
ten elkaar een keer in de week. Vaak komt Lydia naar Marja toe 
in haar woning dichtbij de Waal. Dan praten ze, wandelen ze 
met Marja’s hondje Fiep, drinken ze koffie of gaan samen op 
pad. Lydia: “Ik heb soms kortingsbonnen voor de dierentuin of 
een museum.”

Marja is een tijdje terug gediagnostiseerd met een bipolaire 
stoornis. “Als het niet gaat, kan ik dat aan Lydia vertellen. Bij een 
maatje hoef ik me niet anders voor te doen. Maar afbellen doe 
ik bijna nooit. Ik kom voor Lydia mijn bed uit.” 

Ze hebben vaak lol samen. Marja: “We lachen veel en hebben 
dezelfde soort humor met veel zelfspot.” Lydia vult aan: “Er 
gebeuren allerlei dingen in het leven, maar de vraag is: hoe ga 
je ermee om?”

Lydia vindt net als Marja veel voldoening in het maatjesschap.  
“Ik ben een echt mensenmens. Sinds ik niet meer werk, vind ik 
het fijn om vrijwilligerswerk te doen. Het biedt structuur. En ik 
vind het prettig om mensen te helpen. Ik ben bevriend met een 
heel bijzondere vrouw.”

Het maatjesschap duurt standaard een jaar, daarna is verlen-
ging mogelijk. Alle vrijwilligers hebben zo nu en dan ontmoe-
tingsdagen. “Dan spelen we rollenspellen en voeren discussie. 
Over grenzen bijvoorbeeld: wat doe je als je geld moet voor-
schieten, of verliefd wordt op een cliënt? De meeste mensen 
reageren met angst op onbekende situaties, maar we zijn toch 
allemaal maar gewoon mensen.”


