
 

  
 

WAT IS CATCH IT 

 

Catch It is een project voor cliënten van RIBW K/AM 

en andere kwetsbare Haarlemmers die graag wat 

extra hulp willen bij het vinden van sociale 

contacten.  

 

Veel mensen hebben wensen en behoeften op het 

gebied van sociaal contact. Sociale contacten 

opbouwen en onderhouden is echter niet altijd 

gemakkelijk.  

 

Door middel van het aanbieden van diverse 

activiteiten kan Catch It ondersteunen bij het 

ontmoeten van andere mensen. Bij de meeste 

activiteiten is het uitgangspunt dat iedereen 

meehelpt naar vermogen; deelnemers doen waar ze 

goed in zijn en wat ze leuk vinden. Maar iedereen 

doet iets! 

 

  

JE BENT WELKOM ALS: 

 

➢ Je wel graag mensen wil ontmoeten, maar niet 

zo goed weet hoe en waar dat te doen 

 

➢ Je deel wil nemen aan gezellige activiteiten  

 
➢ Je het leuk vindt om samen activiteiten te 

bedenken en mee te helpen organiseren. 

 
 

Catch It is voor iedere inwoner van Haarlem die 

psychiatrische of psychosociale problemen heeft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT BIEDT CATCH IT ? 

 

➢ Mogelijkheden tot het ontmoeten van anderen  

bij diverse activiteiten. 

 

➢ Een mogelijkheid om je eigen talenten te  

(her-)ontdekken. Activiteiten van Catch-It 

worden met en door de deelnemers bedacht, 

georganiseerd en uitgevoerd. 

 

➢ Aparte activiteiten voor mensen die moeite 

hebben met te grote groepen of activiteiten. 

 

➢ Mogelijkheden om (samen) op zoek te gaan 

naar leuk vrijwilligerswerk. Doordat de Catch 

It-activiteiten op diverse plaatsen in de stad 

georganiseerd worden, bijvoorbeeld in 

wijkcentra, kom je op diverse plekken waar 

(misschien) leuk vrijwilligerswerk te vinden is.  

 

 

 

 

HOE WERKT HET 

 

Via e-mail, telefoon of brief is het mogelijk een 

afspraak te maken met de coördinator van Catch It. 

Deze afspraak kan op een tijdstip en plek die je zelf 

prettig vindt. 

 

Tijdens het gesprek krijg je de nodige informatie en 

kun je vragen stellen. Ook worden dan al je wensen 

en kwaliteiten besproken, zodat de coördinator een 

leuke activiteit of bezigheid voor je kan zoeken.  

 

Je kunt je inschrijven bij Catch It, maar dat is niet 

noodzakelijk om mee te kunnen doen. Door 

inschrijving bij Catch It wordt je op de hoogte 

gehouden van de activiteiten. De kosten bij 

inschrijving zijn € 5,-. Uiteraard zal je privacy bij 

ons altijd gewaarborgd zijn. 

Bij de activiteiten wordt soms een kleine eigen 

bijdrage.  

 

Bijna elke maand bedenkt en organiseert de 

werkgroep van Catch It een (grote) activiteit 

waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren 

kennen.  

 

Voor de mensen die moeite hebben met een grote 

groep wordt maandelijks apart een activiteit 

georganiseerd. Deze groep bedenkt de activiteiten 

met elkaar en ieder levert, naar vermogen, een 

bijdrage aan de uitvoering. 

 



 

  
 

INTERESSE? 

 

Bel, mail of schrijf dan gerust voor een gesprek met 

de coördinator van het contactbemiddelingsbureau:  

 

T 088 – 214 80 69 of 06 - 27 31 19 72 

E Catch-it@ribw-kam.nl 

 

RIBW K/AM 

Stationsplein 118 

Postbus 2257 

2002 CG Haarlem 

www.ribw-kam.nl 

 

 

Wanneer de coördinator niet aanwezig is, kan je 

altijd een boodschap achterlaten met je naam en 

telefoonnummer. Zij neemt dan zo snel mogelijk 

contact met je op. 
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Heb je behoefte aan contact met anderen? 

 

Vind je het leuk om aan diverse activiteiten  

deel te nemen? 

 

Wil je graag je (verborgen) talenten ontdekken? 

 

 
Een greep uit de verschillende activiteiten van 

Catch It: 

 

- wandelen 

- spellenmiddag 

- gezamenlijk koken en eten 

- diverse workshops 

- bezoeken sociaal-culturele instellingen 

- buitensport 

- Beautiful People (theatershow waar 

deelnemers hun creatieve en artistieke 

talenten kunnen laten zien) 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoet andere mensen en 

ontdek samen je talenten 
 

 

 

 

 


