
Maatjes bij Vlucht Voorwaarts gezocht 

Nederland is een kleurrijk land. Toch is er vaak weinig contact tussen mensen van 

verschillende achtergronden. Vlucht Voorwaarts verlaagt de drempel tussen de 

gescheiden werelden en moedigt mensen aan om te groeien vanuit een 

vertrouwde omgeving. Om zo samen te bouwen aan een mooie toekomst. Doe je 

mee? 

We zoeken nieuwe en gevestigde Assenaren die een jaar lang samen willen optrekken. 

Dit houdt het volgende in: 

• Maatjescontact: Nieuwe en gevestigde Assenaren worden één op één aan elkaar 

gekoppeld en komen op eigen initiatief ongeveer één keer in de twee weken bij 

elkaar (kan verschillen per behoefte aan beide kanten). Je stelt je huis voor elkaar 

open, bent samen – al pratend – bezig met de Nederlandse taal en helpt elkaar 

waar nodig.  

• Groep: Eén keer per maand kom je met vier nieuwe en vier gevestigde Assenaren 

en een coach bij elkaar voor een gezellige avond waar je ook bezig gaat met het 

werken aan doelen die bijdragen aan een fijne toekomst in Assen. Deze doelen 

variëren van de taal beter onder de knie krijgen tot een stage vinden in een 

bakkerij, van het sparen voor een bakfiets tot werken in de bouw.   

• Ontmoetingsdag: Twee keer komen we op een zaterdagmiddag van 12.00 tot 

16:00 bij elkaar met alle groepen die op hetzelfde moment zijn gestart (meestal 

vier). De eerste ontmoetingsdag ga je met z’n allen werken aan wat je droom is 

en welke kleine stappen er nodig zijn om dit te bereiken. De tweede 

ontmoetingsdag presenteren nieuwe Assenaren hun doelen en wat ze hiervoor 

nodig hebben aan een publiek bestaande uit de andere maatjes en ondernemers 

met een groot netwerk. De mensen uit het publiek denken mee met de nieuwe 

Assenaar en kijken waar ze de persoon mee kunnen helpen.  

• Training voor ‘oude’ Assenaren: Integratie, ook wel ‘tot een eenheid maken of 

worden’, komt van twee kanten. Ook mensen die al langer in Assen wonen 

kunnen af en toe wat hulp gebruiken bij het ‘tot een eenheid maken’ van een 

diverse samenleving. Daarom organiseren we bij Vlucht Voorwaarts vier keer een 

integratiecursus voor ‘oude’ Assenaren dus. Ook wordt hier besproken hoe oude 

Assenaren hun maatje zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. 

• Koken & Kletsen en Actie in de wijk: Tijdens het jaar dat je samen optrekt 

organiseer je één keer een Koken & Kletsen. Hier organiseer je samen een lunch 

waarbij je vier mensen uit je netwerk uitnodigt om mee te eten. Ook wordt er in 

samenwerking met Stichting Present een actie in de wijk georganiseerd met je 

groep. Dit kan van alles zijn: een ommetje maken met bejaarden of helpen 

klussen in de tuin van de gehandicapte buurman.  

Nog vragen hierover? Mail gerust naar melanie@vluchtvoorwaarts.nl  

mailto:melanie@vluchtvoorwaarts.nl

