
AmiGO, iets voor jou?

Word maatje
in Jeugddorp
De Glind.



”

Bijkletsen als je vrolijk bent of juist verdrietig. Er af en 

toe eens samen op uitgaan en leuke dingen doen. Dat lijkt 

zo gewoon. Toch ontbreekt het veel kinderen en jongeren 

in Jeugddorp De Glind daaraan. Jij kunt er voor hen zijn. 

En heb je een hond, dan is ook die heel welkom! In deze 

folder lees je meer over het AmiGO-project. 

Maatje worden

in Jeugddorp

De Glind.

Monique (50 jaar) is met haar hond Inja maatje van Tess 

(17 jaar): “Tess en ik wandelen om de week met Inja. 

Tess houdt erg van dieren. Ze vindt de gezelligheid fijn 

en ook het feit dat er iemand speciaal voor haar komt. 

We hebben het echt leuk samen.”

(In verband met de privacy is Tess niet haar ware naam)



AmiGO 

AmiGO staat voor de vriendschappelijke band tussen een 

vrijwilliger – al dan niet met hond – met een uithuisgeplaatst 

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, zo merken we steeds opnieuw. 

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.



”

Wat kun je doen?  

Als maatje ga je geregeld langs bij een kind of jongere in 

Jeugddorp De Glind. Het contact is zo normaal mogelijk. Je 

bent welkom bij de jongere thuis, 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 bijvoorbeeld 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, zoals 

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.”

(In verband met de privacy is Roy niet zijn ware naam)



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 ernstige problemen. Om daarmee te kunnen omgaan, 

beschik je over een gezonde dosis positiviteit en relativerings

vermogen. 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. Studenten Pedago

giek, Psychologie, SPH of Creatieve Therapie zijn in het kader 

van het opdoen van werkervaring onder voorwaarden 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 kind of jongere. Voor alle geselecteerde vrijwilligers 

is er een introductieprogramma. We blijven betrokken, 

ook na het eerste contact. We organiseren onder meer 

intervisiebijeenkomsten, een jaarlijks individueel evaluatie

gesprek en een jaarlijks uitje of activiteit samen met 

alle koppels. Je krijgt een vrijwilligers of stagecontract, 

onkostenvergoeding en we zorgen voor een verzekering.  

Ook is er een zakgeldregeling.

Stichting Pro Intermetzo 

  
Pro Intermetzo zorgt voor extra middelen en mogelijkheden 

die bijdragen aan een betekenisvol bestaan van de kinderen 

en jongeren in De Glind. Het gaat om zaken waarin de 

reguliere zorg budgetten niet voorzien maar juist zo belangrijk 

zijn voor hun verdere ontwikkeling en kwaliteit van leven.

AmiGO is een initiatief van Stichting Pro Intermetzo, die 

tevens zorg draagt voor de coördinatie.



Jeugddorp De Glind 

Jeugddorp De Glind is een kleine, hechte dorpsgemeenschap 

van zo’n 700 inwoners. Verschillende zorgaanbieders onder

steunen in het dorp ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen/

jongeren tot 18 jaar. Zij hebben gedrags en of emotionele 

problemen. Het merendeel woont in een gezinshuis. Intermetzo 

heeft in Jeugddorp De Glind ca. 20 gezinshuizen, 2 woon

groepen en een aantal vakantie en logeerhuizen.

AmiGO in Jeugddorp De Glind is financieel mogelijk gemaakt door:

  

  

Dankzij de bijdragen van deze organisaties kan Pro Intermetzo 

het AmiGOproject voor alle uithuisgeplaatste kinderen in  

De Glind mogelijk maken, ook als zij via een andere zorg

aanbieder dan Intermetzo zorg ontvangen.
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Contact & aanmelden 

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met:

Pascale Winkelmolen
Projectleider  

Telefoon: 06 12 10 12 17  

Email: pwinkelmolen@intermetzo.nl

Intermetzo
Postbus 94, 7200 AB Zutphen

Email: info@intermetzo.nl

Telefoon: 088 547 70 00

www.intermetzo.nl

Intermetzo is onderdeel van Pluryn.

Gespecialiseerde 
jeugdzorg.  
Gewoon dichtbij.  

Intermetzo biedt specialistische zorg en 

behandeling aan kinderen en jongeren  

van 023 jaar met complexe problemen.  

Dit doen we waar mogelijk via hulp bij  

hun familie thuis, op school en/of in 

de wijk. Zorg is nu eenmaal het meest 

effectief als het aansluit bij het gewone 

leven. Als het niet anders kan, komt 

24 uurszorg bij onze voorzieningen in 

beeld. We hebben kennis van intensieve 

behandelingen, wonen en opgroeien, 

onderwijs en arbeids toeleiding. Ook 

werken we nauw samen met lokale,

provinciale en landelijke kennis

instellingen. Hierdoor zijn we in  

staat integrale oplossingen te bieden 

en kunnen we inspelen op individuele 

behoeften en mogelijkheden.

Intermetzo biedt specialistische zorg in  

de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland, 

Utrecht, Haaglanden en Eindhoven. 

Gezinshuizen van Intermetzo vind je  

in heel Nederland. 


