
wat levert uw steun op
voor uw bedrijf?
•  Vermelding van uw bedrijf op onze website indien u dat

wenst.

•   Opname in ons brede netwerk; Buddyzorg Limburg opereert
in nagenoeg alle gemeenten van de Provincie Limburg.

•   Bekendheid bij de Provincie Limburg: Buddyzorg Limburg is
door de Provincie ‘Maatschappelijk Erkend’.

•  De mogelijkheid om uw gift af te trekken van de
inkomstenbelasting, want de Stichting Vrienden van
Buddyzorg Limburg is een ANBI-erkende instelling.

•  De mogelijkheid om de maatschappelijke betrokkenheid van
uw bedrijf intern en extern uit te dragen door het predicaat
‘BUDDY voor een BUDDY’. 

meer weten?
Bent u geïnteresseerd geraakt in ons werk en overweegt u ons te 
steunen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Coördinator Buddyzorg Limburg
Mevrouw Marie-Louise Weerts
Havikstraat 18, 6135 ED  Sittard
+31 (0)45 - 8000 910  |  vraag@buddyzorglimburg
www.buddyzorglimburg.nl
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Voor meer informatie: www.svvbl.org.

Donaties kunt u storten op NL53 RABO 0102 6239 37
t.n.v. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg te Sittard.
De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg is in het bezit
van een ANBI verklaring.

Stichting Vrienden
van Buddyzorg Limburg
Deze fondsenwerving is een initiatief van de Stichting Vrienden 
van Buddyzorg Limburg (SVVBL) die zich tot doel stelt om de 
activiteiten van Buddyzorg Limburg mede te financieren. In het 
Comité van Aanbeveling van de stichting hebben zitting:  
mevrouw Leers  politica  |  de heer Dautzenberg  deken te 
Maastricht  |  de heer Vandermeulen  directie Rabobank 
Westelijke Mijnstreek

BUDDY
voor
een
BUDDY

Een mooie manier om als bedrijf
maatschappelijk betrokken te zijn

toenemende 
vraag naar 
ondersteuning 
door Buddyzorg 
Limburg



waarmee kan uw bedrijf 
Buddyzorg Limburg helpen?
U kunt Buddyzorg Limburg helpen door ‘BUDDY voor een BUDDY’ 
te worden. Uw bijdrage wordt gebruikt om het maatschappelijk 
zeer waardevolle en onmisbare werk dat de buddy’s verrichten te 
ondersteunen en in de toenemende vraag naar een buddy helpen 
te voorzien. Dit kan door het geven van:

geld
Uw financiële bijdrage, eenmalig of structureel, wordt gebruikt 
voor werving en scholing van buddy’s en om de vrijwilligers 
tegemoet te komen in de reiskosten. Daarnaast zijn gelden nodig 
voor het coördinatiewerk dat voor een substantieel deel bestaat 
uit de concrete hulpverlening aan het 'maatje': de coördinator 
draagt zorg voor een optimale match tussen buddy en maatje. 
Het volledige traject van deze werving, scholing, begeleiding en 
inzet voor één 'maatje' per jaar kost € 2.500,-.

hulpmiddelen
Voor onze activiteiten zijn allerlei hulpmiddelen nodig. Misschien 
heeft uw bedrijf voor ons zeer bruikbare goederen in depot 
waarmee een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan het 
werk van Buddyzorg Limburg.

ondersteuning
Soms heeft Buddyzorg Limburg behoefte aan ondersteuning van 
professionals. Uw bedrijf kan ons ondersteunen met bepaalde 
knowhow die we dan elders niet hoeven in te huren.

Uw bedrijf kan helpen!
Laten we samen de mogelijkheden 

bespreken hoe uw bedrijf ‘BUDDY 

voor een BUDDY’ kan zijn.

wat doet Buddyzorg Limburg?

zorg leveren
Mensen die ziek worden krijgen te maken met verlies van 
lichamelijke, psychische of sociale vaardigheden. Sommigen 
hebben in een dergelijke situatie niemand om op terug te vallen; 
geen familie, geen buren, geen vrienden. Door het ziek zijn wordt 
de leefwereld erg klein, valt de maatschappelijke betrokkenheid 
weg en raakt men eenzaam en geïsoleerd. Sinds 1985 zet 
Buddyzorg Limburg vrijwilligers (buddy’s) in bij deze kwetsbare 
mensen (maatjes) om sociaal-emotionele ondersteuning te bieden. 
Gedurende al die jaren is gebleken dat het werk van Buddyzorg 
Limburg onmisbaar is in onze maatschappij. 

trainingen
De buddy’s van Buddyzorg Limburg krijgen begeleiding en worden 
voor hun werk getraind. Zij geven met hun waardevolle werk 
uiting aan actief burgerschap, maatschappelijke betrokkenheid en 
participatie. Daarmee wordt ook het leven van de vrijwilliger verrijkt.

voorlichting en preventie
Buddyzorg Limburg geeft voorlichting over haar vrijwilligerswerk 
aan middelbare scholieren, vrouwengroepen, kerkgenootschappen 
en andere maatschappelijke groeperingen. Daarnaast ontwikkelt 
Buddyzorg Limburg preventieprojecten op het gebied van 
gezondheidszorg.

De organisatie bestaat nagenoeg volledig uit vrijwilligers die klaar 
staan voor hun maatje. De aansturing gebeurt door één parttime 
coördinator die tevens de enige betaalde kracht is. Jaarlijks worden 
gemiddeld 65 maatjes door 60 buddy’s geholpen. Vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning worden subsidiegelden ontvangen, 
maar die zijn niet toereikend om tegemoet te komen aan de 
toenemende vraag voor ondersteuning door Buddyzorg Limburg. 
Vandaar dat de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg een 
beroep doet op ondernemers die het waardevolle werk een warm 
hart toedragen en een bijdrage willen leveren.




