
Voor een nieuwkomer of statushouder valt het niet altijd

mee om zich thuis te voelen in Nederland. Taal is een

belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, maar het

helpt ook als er iemand is die hem/haar wegwijs maakt in

de samenleving en de Nederlandse normen en waarden. 

New@Home is een maatjesproject van Solidair Friesland,

waarbij een maatje wekelijks optrekt met een

nieuwkomer. Het maatje helpt met de taal, bij het

uitbreiden van het (sociale) netwerk en het wegwijs maken

in de Nederlandse samenleving. Maar een maatje maakt

vooral verschil door er te zijn, gastvrijheid en gezelligheid

te bieden door samen thee te drinken of een terras op te

zoeken en  andere leuke dingen te  doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om maatje te worden

van een nieuwkomer. Solidair Friesland draagt zorg voor

training en individuele of groepsbegeleiding.
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heeft doorzettingsvermogen en een open houding

kan grenzen aangeven en is bereid te leren

is geïnteresseerd in andere culturen 

is initiatiefrijk, flexibel en geduldig 

staat open voor feedback

is minimaal 3 maanden 2 à 3 uur beschikbaar

Jonge nieuwkomers (12-18 jaar) gaan naar de Internationale

Schakelklas (ISK) in Leeuwarden of Sneek. Hun maatjes zijn

16-27 jaar. Meestal trekken zij gedurende het schooljaar

samen op. Soms zijn er gezamenlijke activiteiten of is het

mogelijk om in de klas wat te doen. 

Andere nieuwkomers (18+) volgen een entreeopleiding of

inburgeringscursus in Leeuwarden, Sneek of Drachten of

wonen in het AZC in Sneek of Drachten. Hun maatjes zijn

van alle leeftijden en trekken kortere of langere tijd samen

op. Soms kan er ook met een gezin of (vrienden)groep

opgetrokken worden.

Een maatje ... 

Studenten van een sociale opleiding kunnen dit vaak voor hun

opleiding doen. Informeer naar de mogelijkheden.

Wat ga je doen?
Hoe het contact met de nieuwkomer wordt ingevuld hangt af

van jullie wensen, interesses en mogelijkheden. 

Voor jonge Nederlanders en nieuwkomers (16-27 jaar)

die ook samen vrijwilligerswerk willen doen voor een 

betere wereld is er de mogelijkheid van friend4friend.

Maatje worden of meer informatie? 

Neem contact op met Caroline Doelman, Solidair Friesland

E-mail: cdoelman@solidairfriesland.nl

Tel.: 058 2130046 / 06 44209882

www.solidairfriesland.nl
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