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Nieuwe mensen leren kennen is van alle 
leeftijden. Mensen brengen verhalen, 
meningen, gezelschap en zo… gezelligheid. 
Alifa startte een nieuwe dienst om 
senioren in Enschede te helpen bij het 
vinden van gezelschap.

Veilig en overzichtelijk
De nieuwe dienst ‘Vind gezelschap’ kan u helpen in contact te komen 

met anderen die uw interesses delen. U kunt informatie uitwisselen 

of afspreken om samen iets te ondernemen. Vind gezelschap is een 

digitaal platform te bereiken via de website www.alifa.nl. 

Het platform is volledig beveiligd en beschermt uw gegevens. 

Vind 
gezelschap

Zoekt u iemand om samen:
• mee te winkelen

• uitstapjes mee te maken

• mee te wandelen of fietsen

• uw hobby mee uit te oefenen

• mee naar het theater te gaan

Voor senioren 
in Enschede
”

1. 
U meldt u aan via 
www.alifawelzijn-
senioren.nl of 
belt met Alifa via 
053 432 0122. 
U kunt ook een 
e-mail sturen naar 
welzijnsenioren@
alifa.nl. 

2. 
We plannen een 
intakegesprek 
met een opgeleide 
vrijwilliger, bij u 
thuis of online 
op afstand.

Hoe werkt ‘Vind gezelschap’?

3.  
De vrijwilliger komt 
langs, neemt uw gege-
vens op en helpt u met 
het aanmaken van het 
profiel. Natuurlijk krijgt 
u uitgebreid uitleg over 
‘Vind gezelschap’.

5. 
Wij blijven 
beschikbaar voor 
uw vragen. Bel of 
mail ons. U wordt 
snel geholpen. 

4. 
U bent klaar voor 
gebruik. U kunt zelf 
aan de slag!

Het is een 
gratis dienst!”
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Aanmelden en inloggen
Nadat de vrijwilliger ‘Vind gezelschap’ voor u heeft 
geactiveerd, ontvangt u een e-mail. In deze e-mail 
staat een link naar uw account. Inloggen kan 
daarna altijd via de website van Alifa. 

Profiel activeren
Uw profiel kan nu worden gevuld. U kunt foto’s 
toevoegen en andere persoonlijke gegevens als uw 
interesses en hobby’s. Uw adres is nooit zichtbaar 
voor anderen. Ook uw geboortedatum is niet 
zichtbaar voor anderen, wel uw leeftijd. U bepaalt 
zelf waarom u lid wordt. De een wordt lid om de 
liefde te vinden. De ander zoekt dat juist niet maar 
zoekt een maatje of juist slechts af en toe (digitaal) 
gezelschap.

Vragen? Neem gerust contact op met Alifa via welzijnsenioren@alifa.nl of 053 432 0122. 

Het prikbord
Prikbordberichten zijn handig voor korte  
mededelingen en (sociale) oproepjes. Via een 
prikbord bericht kunt u een profiel openen en 
een persoonlijk bericht sturen.

  vindgezelschap.nl

Contact maken
U bent er nu klaar voor! U kunt nu via 
‘Vind gezelschap’ in contact komen met anderen. 
U kunt eenvoudig zoeken op leden. Maak mensen 
favoriet of sorteer bijvoorbeeld op afstand. 
U kunt profielen van anderen ook verbergen.
Via ‘Vind gezelschap’ kunt u direct berichten 
sturen naar anderen. Deze zijn altijd aan 1 persoon 
en niet zichtbaar voor anderen. 
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