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Meer contact met anderen of 
meedoen aan activiteiten  

in de buurt?

Welzijn, Zorg, Sociaal en Cultureel Werk Beuningen



Ellen, een vrouw van 35 jaar  
wilde graag met andere vrouwen 
creatief bezig zijn. Samen met een 
bruggenbouwer heeft ze een crea-
tieve club opgestart, welke om de 
week bij elkaar komt.

Soufyan, een jongen van 15 jaar, 
is met zijn ouders en broertjes 
gevlucht uit Syrië.  Hij heeft weinig 
aansluiting met leeftijdgenoten 
en wordt niet geaccepteerd op de 
sportclub. Samen met de Bruggen-
bouwer is hij op zoek gegaan naar 
een voetbalclub waar hij aansluiting 
kan vinden. Daarnaast heeft hij nu 
contact met 2 jongens uit zijn klas, 
met wie hij ook buiten schooltijd 
afspreekt.

Pieter, een man van 53 jaar  
zat veel binnen en durfde de deur 
niet uit. Samen met de bruggen- 
bouwer is hij gaan wandelen en 
heeft hij aansluiting gevonden bij 
een wandelgroep, waar hij  
contacten heeft gelegd.

Sanne, een meisje van 7 jaar, kent 
weinig anderen uit de buurt. Zij gaat 
naar speciaal onderwijs in Nijmegen 
en maakt moeilijk contact.  
Samen met de bruggenbouwer is  
ze gaan kijken bij het jeugdwerk  
van Perspectief, waar ze nu 
wekelijks komt.

Aanmelden of meer info?
Valerie Bekkers, telefoon (024) 67 50 939 
valeriebekkers@stg-perspectief.nl 
 Michelle Coenen, telefoon (06) 10 01 02 27 
m.coenen@meegeldersepoort.nl

WIL JE MEER 
CONTACT  

MET ANDEREN OF MEEDOEN AAN ACTIVITEITEN IN  DE BUURT?

ELLEN

PIETER SANNE

SOUFYAN

Op zoek naar een 
bruggenbouwer?
Een Bruggenbouwer kan je in ongeveer  
20 weken op weg helpen door een paar keer 
mee te gaan naar bijvoorbeeld een activiteit 
om te kijken of het iets voor je is. Ook kan 
een Bruggenbouwer tips geven of samen 
oefenen zodat voor jou meedoen makkelijker 
wordt. Aangenaam kennis te maken is 
bedoeld voor mensen van alle leeftijden,  
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 
om mee te kunnen doen


