
 

 

 

 

In deze tijd waarin sprake is van verschraling in de zorg en  
burgers worden gestimuleerd om hun bijdrage te leveren  
aan de participatiemaatschappij, worden veel initiatieven  
genomen om het welzijn te vergroten. 

 

Wij vinden het belangrijk dat er een centrale plek wordt  
ontwikkeld in Maasbree, die de verbindende rol gaat  
spelen tussen 

 

- al lang bestaande vrijwilligersorganisaties 

- professionele welzijnsorganisaties 

- nieuwe initiatieven 

- particuliere behoeften  

Wie zijn wij?  
ViaVia bestaat uit vrijwilligers in Maasbree die uw vraag en  
uw aanbod aan elkaar koppelen.  

 

Wat doen we? 
Leefbaarheid in Maasbree bevorderen. 
Er zijn voor elkaar in Maasbree door mensen met een vraag  
en mensen met een aanbod (talent) met elkaar te verbinden  

 

Waarom doen we dat?  
Er is veel aanbod en vraag, maar deze zijn onvoldoende met  
elkaar bekend; door te helpen bij de verbinding helpen we tevens 
in het bouwen aan een relatie; helpen we het doel “iedereen telt 
mee” te bereiken; kunnen we mede een rol spelen in signaleren 
van bijv. eenzaamheid of andere te verbeteren situaties; we  
willen netwerken creëren waarin men er is voor elkaar 

 

Hoe doen we dat? 
Mensen met een vraag of een aanbod uitnodigen zich te melden 
bij ons loket via een opgave; wij zoeken een mogelijke match en 
brengen vrager en aanbieder met elkaar in contact; ViaVia is  
desgewenst ook tevens een wegwijzer naar andere loketten of 
organisaties. 

 

Waar en wanneer kunt u ons vinden? 
We zijn met ons ViaVia-loket elke donderdagmiddag aanwezig in 
de  bieb. Onze folder ligt bij alle bekende loketten in Maasbree. 



 

Je kent dat wel! 
Je hebt een vraag, een probleem of een klusje, en je weet niet 
wat je ermee moet. 

 

Via Via helpt! 
door een loket te vormen waar je met een vraag terecht kunt, 

verwijst je door naar de juiste instantie, stichting of vereniging, 

brengt je in contact met iemand die jou kan helpen, 

helpt je op weg of denkt mee, 

soms zelfs direct met een antwoord of de oplossing. 

 

Ik heb een vraag : 
Naam: ……………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………… 

E-mail adres : ……………………………………………………………… 

Telefoon / mobiel :………………………………….……………………. 

 

Ik heb de volgende vraag en wil graag hulp van Via Via: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….....……… 

Ingevulde formulieren  kunt u deponeren in de ViaVia-postbus bij de bibliotheek in Maasbree 

 

Je kent dat wel! 
Je hebt wel (even) wat tijd, talent, kennis, expertise of ervaring, 
wilt mensen best helpen, en je weet niet wat je ermee moet. 

 

Via Via helpt! 
door contact te leggen tussen ‘vragers’ en ‘aanbieders’, 

‘voor’ en ‘door’ alle inwoners van Maasbree,  

door een bestand aan te leggen van mensen en organisaties, 

die hulp kunnen en willen bieden. 

 

 

Ik ben inzetbaar als vrijwilliger : 
Naam : ……………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………... 

E-mail adres : …………………………………………………………….. 

Telefoon / mobiel :……………………………………………………….. 

 

Ik kan het volgende doen:  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Ingevulde formulieren  kunt u deponeren in de ViaVia-postbus bij de bibliotheek in Maasbree 


