
 

 
 

Buurtcirkel iets voor jou?  
 
Wil jij graag zelfstandiger wonen, maar kan je soms nog wel 

wat hulp gebruiken? Dan is Buurtcirkel misschien wel iets 

voor jou.  

 

Wij zijn op zoek naar mensen met een verstandelijke 

beperking die graag de stap willen zetten naar meer 

zelfstandigheid. Door je aan te sluiten bij een Buurtcirkel 

leer je mensen in de omgeving van jouw huis beter kennen. 

Je kunt samen leuke dingen doen en elkaar helpen. En als 

het nodig is, kan je altijd terecht bij een vrijwilliger of 

Buurtcirkelcoach.    

 

Kijk voor meer informatie op www.buurtcirkel.nl   

  

Buurtcirkel voor mensen met een verstandelijke beperking 

De laatste jaren zien we dat mensen met een verstandelijke beperking ook heel succesvol meedoen met 

een Buurtcirkel. Deze mensen hebben net als jij een Wlz-indicatie (VG3). Pameijer zoekt nu nog meer 

mensen met deze achtergrond die willen deelnemen aan Buurtcirkel. 

  

Wat betekent dit? 

Je kan vanaf oktober dit jaar meedoen aan een bestaande Buurtcirkel in 

Rotterdam e.o. We volgen een jaar lang jouw ervaringen. Zo leren wij 

van jou en weten we hoe we de werkwijze van Buurtcirkel kunnen 

verbeteren, voor jou en anderen met een verstandelijke beperking.    

  

Kom je ook naar onze informatiebijeenkomst? 

Ben je nieuwsgierig en wil je graag ontdekken of Buurtcirkel iets voor jou is? Kom dan naar een van 

onderstaande informatiebijeenkomsten. Wij vertellen je dan nog veel meer. En jij kan ons al jouw vragen 

stellen. Neem ook gezellig iemand mee bij wie jij je prettig voelt, zoals je vader of moeder, broer of zus, 

vriend of vriendin. Meld je aan door een mail te sturen naar richard.van.vliet@pameijer.nl of te bellen 

naar 0610529394 met de datum van jouw keuze. Wij zetten de koffie met iets lekkers voor jullie 

klaar! Uiteraard houden we rekening met de Coronamaatregelen! 

  

Datum                Tijd               Locatie      

1 oktober 2020               15.30 - 17.00        Koninginneweg 300 (Howie the Harp)                 

15 oktober 2020             9.30 - 11.00          Crooswijksesingel 66 (CB r. 5.05), melden bij receptie 

22 oktober 2020             12.30 - 14.00        Crooswijksesingel 66 (CB r. 5.05), melden bij receptie 

27 oktober 2020             12.30 - 14.00        Crooswijksesingel 66 (CB r. 5.05), melden bij receptie 

 

In overleg is het ook mogelijk dat we op locatie langs komen of een digitale bijeenkomst organiseren. 

http://www.buurtcirkel.nl/
mailto:richard.van.vliet@pameijer.nl

