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Jeffrey (17) kan door omstandig-
heden niet meer thuis wonen. Hij 
woont daarom in een gezinshuis 
in De Glind. En hoewel er ook  
andere jongeren wonen, voelde  
hij zich toch vaak eenzaam.  
Sinds een paar maanden krijgt  
Jeffrey om de week bezoek van  
AmiGO-maatje Monique (50) en 
haar hond Inja. Samen doen ze 
leuke dingen: wandelen door  
het bos of ergens een kopje thee 
drinken. Sindsdien gaat het veel 
beter met Jeffrey. Als AmiGO-maatje 
maak je het verschil. In deze  
folder lees je er meer over.



Maatje worden bij  
Pluryn locatie De Glind

kind. Samen ondernemen ze leuke  

activiteiten en uitjes. De contacten 

dragen bij aan de eigenwaarde en de 

ontwikkeling van de kinderen. Het geeft 

ze afleiding en plezier. En ook voor 

vrijwilligers zelf levert het waardevolle 

momenten en bijzondere ervaringen op. 

Ruimte voor huisdieren 
Bijzonder aan AmiGO is dat er naast 

inzet van vrijwilligers, ook ruimte is voor 

huisdieren, mits goed gesocialiseerd. In 

samenwerking met Pets4Care is zelfs een 

opleiding voor jou en je hond mogelijk.

AmiGO staat voor de vriendschappelijke 

band tussen een vrijwilliger – al dan  

niet met hond – met een uithuisgeplaatst 



Wat kun je doen? 
Als maatje ga je geregeld langs bij  

een kind of jongere. Het contact is zo 

normaal mogelijk. Je bent welkom op de 

jongere zijn woonplek, maar kunt ook 

van alles ondernemen. Een bezoek aan 

de kinderboerderij of het Schateiland, 

een wandeling door het bos. Of wat  

verder weg: een bezoekje aan bijvoor-

beeld de bibliotheek of de bioscoop. 

”Ria (65 jaar) is maatje van Roy (12 jaar): 
“Ik ben nu ruim vier jaar maatje van 
Roy. Ik merk dat ons contact belangrijk 
is voor hem. We doen leuke dingen, 
gaan bijvoorbeeld naar de bioscoop, 
bibliotheek of kinderboerderij. Juist deze 
gewone dingen maken dat hij zich even 
niet de jongen voelt die niet thuis woont. 
We genieten er allebei volop van.”

Wat verwachten wij van jou? 
Je bent betrouwbaar en stabiel, zodat 

een kind ook in lastige situaties op je 

kan terugvallen. Je krijgt te maken met 

kinderen met vaak een complexe zorg-

vraag. Om daarmee te kunnen omgaan, 

beschik je over een gezonde dosis  

positiviteit en relativeringsvermogen. 

Voor de kinderen is het belangrijk dat 

ze een band met je kunnen opbouwen. 

Daarom gaan we uit van een relatie van 

minimaal een jaar. In de praktijk zien we 

dat koppelingen vaak zo succesvol zijn, 

dat ze langere tijd blijven bestaan.

Ervaring met jeugdhulpverlening is geen 

must. Een warm hart voor kwetsbare 

kinderen natuurlijk wel. Ook studenten 

Pedagogiek, Psychologie, SPH of Creatieve 

Therapie zijn in het kader van het op-

doen van werkervaring onder voorwaar-

den als maatje inzetbaar.

Wat mag je van ons verwachten? 
Ben je geïnteresseerd? Dan gaan we 

graag met je in gesprek. In het eerste 

gesprek kijken we wat de mogelijkheden 

zijn. We gaan zorgvuldig na of er een 

match is tussen jou en een jongere. Voor 

alle geselecteerde vrijwilligers is er een 

kennismakingsmoment met informatie 

over het project, het dorp en de jonge-

ren. We blijven betrokken, ook na het 

eerste contact. We organiseren onder 

meer scholingsbijeenkomsten en een 

jaarlijks uitje of activiteit. Je krijgt een 

vrijwilligers- of stagecontract, reiskosten-

vergoeding en we zorgen voor een verze-

kering. Ook is er een zakgeldregeling.





De Glind 
De Glind is een kleine, hechte dorps-

gemeenschap van zo’n 700 inwoners. 

Verschillende zorgaanbieders onder-

steunen in het dorp ruim 120 uithuisge-

plaatste kinderen en jongeren tot 21 jaar. 

Zij hebben gedrags- en/of emotionele 

problemen. Het merendeel woont in een 

gezinshuis. Pluryn locatie De Glind heeft 

een ambulante afdeling, 2 woongroe-

pen, 4 kleinschalige woonvoorzieningen, 

ongeveer 20 gezinshuizen in De Glind 

en nog zo’n 80 gezinshuizen verspreid 

over Nederland, een aantal gezinshui-

zen verspreid over Europa en een aantal 

logeerhuizen voor gezinshuiskinderen.

Contact en aanmelden 
Voor meer informatie of aanmelden kun 

je contact opnemen met de receptie van 

Pluryn locatie De Glind, telefoonnummer 

088 - 547 81 00. Zij verwijzen je graag 

door naar de coördinator van AmiGO.



Sommige kinderen hebben veel problemen. 
Ze kunnen daardoor niet thuis wonen. 
De kinderen wonen ergens anders: 
Bijvoorbeeld in een gezins-huis in De Glind. 
Dat is niet altijd leuk. 
Ze zijn eenzaam of missen thuis. 
Voor hun kan AmiGO het verschil maken. 
AmiGO is een maatjesproject. 
De kinderen krijgen een eigen maatje. 
Ook honden zijn welkom. 
Samen doen ze leuke dingen: 
Wandelen, naar de bioscoop of samen kletsen. 
Activiteiten zorgen voor af-leiding.
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl


