
MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
Vriendenkringen

Gewone dingen worden leuk, als 
je ze samen doet met vrienden

MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Maakt meedoen mogelijk

Edisonweg 30 | 4207 HG Gorinchem
T 0183 69 16 00  
servicebureau@meeav.nl
www.meeav.nl

Vrijwilligers
Naast deelnemers aan de Vriendenkring zijn wij ook op zoek 
naar vrijwilligers, die Vriendenkringen willen begeleiden. Vrijwilligers 
helpen mensen met een beperking met het sluiten van vriendschap-
pen en het onderhouden ervan. En ze doen regelmatig leuke dingen!

Vrijwilligers houden een oogje in het zeil, zorgen er voor dat er regel-
matig afgesproken wordt en dat de vrienden elkaar kunnen ontvangen. 
Na verloop van tijd heeft de Vriendenkring geleerd hoe op eigen kracht 
verder te gaan. De vrijwilliger neemt dan afscheid. Vrijwilligers worden 
begeleid en krijgen een kleine vergoeding voor hun inzet.

Wil je meer informatie over vrijwilliger zijn? 
Neem dan contact op met het Servicebureau van MEE Alblasserwaard/Vijf-
heerenlanden, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Bel met 0183 69 16 00 of e-mail je vraag naar 
servicebureau@meeav.nl.



MEE Alblasserwaard/ 
Vijfheerenlanden voor 
vriendschap in 
een Vriendenkring

Sommige mensen maken heel 
makkelijk vrienden. Anderen 
hebben daar wat meer moeite 
mee. Mensen met een beperking 
vinden het vaak lastig om vrienden 
te maken. 

Wil jij ook wel eens naar een café, 
de bioscoop of winkelen? Maar 
heb je geen zin om alleen te gaan? 
Dan is Vriendenkring misschien 
iets voor jou!

De Vriendenkring ontstaat
 � De contactpersoon maakt een  

 afspraak met je om kennis te   
 maken. 

 � Tijdens dit gesprek vertel je   
 wie je bent, wat je interesses   
 zijn en wat je van een  
 Vriendenkring verwacht. 

 � De contactpersoon zoekt   
 vervolgens een aantal mensen,  
 die goed bij jou passen, met   
 dezelfde interesses. Soms   
 lukt dat snel, soms duurt het   
 wat langer. 

 � Is er een groepje gevonden,   
 dan komen jullie eerst een   
 aantal keren bij elkaar met de  
 contactpersoon en een  
 vrijwilliger. 

 � Ziet de contactpersoon dat het  
 klikt, dan komt daarna alleen   
 de vrijwilliger. 

 � Als na een tijdje het afspreken  
 goed gaat, dan neemt ook de   
 vrijwilliger afscheid en heb jij je  
 eigen vriendengroep! 

Wat is een Vriendenkring?
Een Vriendenkring bestaat uit
maximaal vijf mensen die het goed 
met elkaar kunnen vinden. Een 
groep bestaat uit mannen of
vrouwen. Hoe oud je ook bent, ook 
voor jou kan er een Vriendenkring 
zijn.
 
Een Vriendenkring komt regelma-
tig bij elkaar. Bijvoorbeeld eens per 
twee weken of eens per maand. Net 
zo vaak als jullie willen. 
Jullie bedenken zelf wat je gaat 
doen, wanneer en waar je dat doet. 

Sommige activiteiten, zoals een
middag bowlen, kosten geld. Van 
tevoren spreken jullie dan af wat 
het mag kosten. Je moet immers 
zelf betalen.

Gewone dingen worden leuk, 
als je ze samen doet met 
vrienden.

‘Het lijkt me zo leuk om af en toe 
met een groepje te gaan eten.’

‘Nu ik niet meer op school zit, zie ik 
mijn vrienden ook niet meer.’

‘Alleen thuiszitten is ook niet alles.’

Samen winkelen, samen een 
spelletje doen, samen vissen, of…? 
Vul het zelf maar in. 

Er zijn zoveel activiteiten te 
bedenken die leuk zijn om samen 
met anderen, met vrienden, te 
doen.

Ben jij op zoek naar een leuke Vriendenkring?
Meld je dan aan bij het Servicebureau van MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlan-
den, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Bel met 0183 69 16 00, of stuur een e-mail naar
servicebureau@meeav.nl. 


