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NIEUWSBRIEF 2017- 01 

Buurt Bemiddeling Maastricht  vindt het belangrijk om u op de hoogte houden van haar reilen en zeilen.  
Daarom presenteren wij u hier het vierde exemplaar van onze nieuwsbrief die we elke driemaanden hebben 
uitgegeven. Daarnaast kunt u, voor het meest  actuele nieuws,  onze website bezoeken:  
www.buurtbemiddeling-maastricht.nl  en treft u ons op facebook.  

Problemen met je buren? 
Drink samen eens een kopje oploskoffie ! 

Buurt Bemiddeling Maastricht helpt!  

GEZOCHT 
Ben jij die vrouw of man die wij zoeken? 
Je hebt geduld 
Je kunt goed luisteren 
Je kunt neutraal blijven 
Wordt dan Buurtbemiddelaar 
Wij zorgen voor: 
Een leuk team 
Een vergoeding van onkosten 
Een scholing 
Interesse : 06 52651647 

In elke buurt komt het voor dat bewoners  problemen 
hebben met het gedrag van anderen: alweer de auto 
van iemand anders voor de deur, vuilnis op de 
verkeerde plek, keiharde muziek of hondengeblaf.  
Je kunt het als buren maar beter zo snel mogelijk 
uitpraten, want wat begint als een kleine ergernis kan 
behoorlijk uit de hand lopen.  
En komt u er samen niet uit?  
Dan kan Buurt Bemiddeling Maastricht U helpen!! 

LIESETTE SULOT: BUURTBEMIDDELING HEEFT MIJN LEVEN VERRIJKT! 
Na 10 jaar buurtbemiddelen stopt Liesette ermee. Zij volgde 10 jaar geleden een opleiding 
coaching en counseling en begon een stage bij het project buurtbemiddeling van Trajekt.  
Er is in de afgelopen 10 jaar veel veranderd. “we zijn begonnen met mensen uit de buurt, 
veelal gepensioneerden. Zij kregen de basistraining en gingen aan de slag.  
Dit was een leuke periode. De vergaderingen met elkaar waren vaak hilarisch niemand kon  
luisteren naar  elkaar en er werd veel door elkaar heen gepraat, het was net een kippenren.  
Met de jaren voegden zich opgeleide mediators bij de groep, hetgeen zeker een verrijking is   
geweest. Liesette benadrukt dat het belangrijk  blijft dat de groep buurtbemiddelaars een goede afspiegeling vormt 
van de Maastrichtse bevolking waarin levenservaring en opleiding in een goede balans een belangrijke versterking 
voor elkaar betekenen. In sommige situaties kan het feit dat de hulpvrager zich in de bemiddelaar kan herkennen 
net de doorslag geven om tot een oplossing te komen. 
Voor het complete interview verwijzen wij u naar onze website:  http://www.buurtbemiddeling-maastricht.nl 

 

Omdat we met vrijwilligers werken  
is het  niet altijd mogelijk u meteen  

te woord te staan.  
Als u een boodschap inspreekt of ons 
een mailtje stuurt bellen we u zo snel 

mogelijk terug !! 

 

 

Buurtbemiddeling is een manier om samen met elkaar 
problemen op te lossen met ondersteuning van deskundige 
buurtbemiddelaars. Zij bieden een luisterend oor en zoeken 
samen met U en uw buren naar een oplossing.  
De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit Maastricht die 
daarvoor speciaal zijn getraind. Alle gesprekken zijn 
vertrouwelijk , dus uw  privacy is gewaarborgd. 

Wij kunnen desgewenst bij U  op locatie een informatiebijeenkomst verzorgen over  

Buurt Bemiddeling Maastricht 
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