
 

 

Samen sta je sterker! 

Met buurtcirkel help je elkaar met alledaagse dingen met ondersteuning waar nodig 
 
 

 
Wat is Buurtcirkel? 

• Buurtcirkel is er voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken 

• In een Buurtcirkel zet je je eigen talenten e vaardigheden in 

• Ongeveer 10 mensen uit dezelfde wijk vormen samen een Buurtcirkel 

• Je ontmoet in een Buurtcirkel nieuwe buurtgenoten en kunt samen leuke dingen doen 

• Je kunt bij elkaar terecht voor vragen of problemen 

• Je helpt elkaar, waar mogelijk 

• Iedere Buurtcirkel heeft een eigen coach 

 

Waarom Buurtcirkel? 
 
 

 
 

Meer grip op je leven 

Je zet je eigen talenten en 

vaardigheden in. Je maakt gebruikt 

van de talenten en vaardigheden van 

andere mensen. Met een beetje hulp 

van elkaar kun je lastige situaties 

makkelijker aan. 

 

Ondersteuning 

De leden van een Buurtcirkel zijn er voor elkaar. 

Een coach en vrijwilliger uit de buurt ondersteunen 

jullie in de onderlinge samenwerking. En maakt jullie 

bekend met de buurt. Zo kom je in contact met de 

mensen om je heen en bouw je aan een eigen 

netwerk. De coach staat klaar als er individuele 

ondersteuning nodig is. Zo ben je er altijd zeker van 

dat je op iemand terug kan vallen. 
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Buurtcirkel is een initiatief van Pameijer 

Niet alleen, maar samen 

Wie meedoet in een buurtcirkel is niet 

alleen. Samen met de andere 

deelnemers plan je leuke dingen en 

help je elkaar in het dagelijks leven. 

Bijvoorbeeld: samen naar de tandarts 

gaan, boodschappen doen, een 

mooie wandeling maken. Het zit ‘m 

soms in de kleine dingen waardoor je 

al heel veel voor iemand betekent. 

Wil je je aanmelden voor de buurtcirkel 

in Amsterdam Noord – Van der Pekbuurt 

/ Vogelbuurt? Of meer weten over 

Buurtcirkel? Neem contact op met: 

Sanura Tafleur: sanura.tafleur@vbscw.nl 

Of ga naar www.buurtcirkel.nl 

Je woont op jezelf. Of je wilt op jezelf wonen. Maar je kent nog niet veel mensen 

in jouw buurt. Het lijkt je leuk om wat te gaan doen met anderen. Soms kun je wel 

een beetje hulp gebruiken. 

Zelf kun jij ook iets betekenen voor een ander. Want iedereen is wel ergens goed 

in. Met Buurtcirkel ben je er voor elkaar. Je doet mee in jouw buurt. Zo leer je 

mensen in de buurt beter kennen. 
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