Buurtcirkel
Wil jij graag op jezelf wonen, maar weet je niet hoe?
Of woon je al op jezelf maar lukt het niet om
mensen te leren kennen in je buurt? Buurtcirkel kan
je hierbij helpen. Lees verder >>

Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die in
hun eigen huis wonen en in dezelfde buurt. Dit alles
doe je met een vrijwilliger uit de buurt. Die kan je
ondersteuning bieden als dat nodig is. Buurtcirkel is
een idee uit Engeland en bestaat daar al 26 jaar met
veel succes.
Wat leer je in een buurtcirkel?
In een buurtcirkel leer je hoe je zelfstandig dingen
onderneemt. En meedoen in jouw wijk is ook belangrijk.
Daardoor kun je je buren beter leren kennen. Problemen ga je
samen oplossen. Hierbij zet iedereen zijn eigen talent in. Zo
kun je elkaar goed aanvullen en helpen.

Zelfstandig en hulp waar nodig
“Zelfstandig wonen, prima! Maar als ik het echt nodig heb,
wil ik graag dat er begeleiding is waar ik terecht kan.” Deze
opmerking horen wij veel terug van deelnemers van
buurtcirkel. Als je deelneemt aan een buurtcirkel is groeien in
zelfredzaamheid erg belangrijk. En als het nodig is, kun je bij
elkaar en de vrijwilliger terecht. Ook blijf je ondersteuning
krijgen van een begeleider vanuit Pameijer als je dit nodig
hebt. Per buurtcirkel is er een vaste begeleider.

Waarom een buurtcirkel?
–

–

–

–

Je ontmoet veel nieuwe buurtgenoten waarmee je samen
leuke dingen kunt doen. Ook kun je bij elkaar terecht voor
vragen of problemen.
Je kunt je eigen talenten en interesses inzetten in een
buurtcirkel. Daardoor krijg je steeds meer vertrouwen in je
eigen talenten en mogelijkheden.
Je woont zelfstandig in je eigen huis en krijgt individuele
begeleiding als dat nodig is.
Buurtcirkel werkt ook samen met andere diensten die
Pameijer biedt zoals bijvoorbeeld het volgen van een
opleiding of hulp in het zoeken naar (vrijwilligers)werk.

Voor wie is een buurtcirkel?
Buurtcirkel is er voor iedereen met een hulpvraag, groot of
klein. Het is belangrijk dat je graag op jezelf en in een
buurtcirkel wilt wonen! En dat je je talent en wilt inzetten voor
anderen.

Deelname is mogelijk met een Wmo-beschikking.

Buurtcirkel. Iets voor jou?
Ook in jouw regio starten wij een buurtcirkel. Heb je interesse?
Neem dan snel contact op met de medewerkers verbonden
aan de buurtcirkel in jouw buurt:
Buurtcirkel Vlaardingen

