
VERSLAG VAN EEN BELRONDE

Niet persoonlijk... dan maar via telefoon...

Voordat we allemaal in deze onverwachte schuit terecht kwamen, was Estelle bezig een ronde langs 

alle locaties in te plannen. Voor Maatvast gebeurt het op de locaties dus daar moet ik van tijd tot tijd 

echt zijn. Voor ontmoetingen met beheerders, bezoekers en vrijwilligers. Zo houd ik de verbinding. 

Hoe anders is het gelopen, we zien elkaar, behalve digitaal, nauwelijks. En ik mis dat ongelooflijk.

Ik ben dus de afgelopen week bezig geweest om iedereen van de organisatie persoonlijk te bellen, het gaat 

hier om meer dan zestig medewerkers. Ik wilde dat binnen een week afgerond hebben, een hele klus want er 

gebeuren ook nog andere zaken waar ik mij mee bezig moet houden. 

Het is gelukt, op twee personen na, die zelfs nadat ik een mail had gestuurd niet aan de telefoon kwamen. 

Het is dan wel duidelijk dat je mij echt niet wilt spreken :-)

Mijn kortste gesprek duurde 50 seconden, mijn langste bijna een uur. Bedankt allemaal voor de openhar-

tigheid, eerlijkheid, ontroering, verbazing en het delen van verdriet. Ook voor de humor, het harde werken, 

gewoon nu ook nog. Bedankt ook voor de vele complimenten als het gaat om de nieuwsbrief, wijze van com-

municeren, die complimenten komen Peter Schrauwen toe, de altijd zo stille kracht, maar de spil in dit web.

Het waren allemaal goede gesprekken, het zit niet in de tijd:

Wat als;

 •  Kinderen thuis komen te studeren en je niet voldoende laptops hebt;

 • Je man op een ic werkt;

 • Je naar het ziekenhuis moet voor medisch onderzoek, niet zijnde corona;

 • Je oma gaat worden en er niet bij mag zijn, niet op kraamvisite kan;

 • Je echtgenoot longproblemen heeft;

 • Kinderen hun baan verliezen en thuis komen te zitten;

 • Je moeder in huis komt;

 • Je binnenkort gaat trouwen;

 • Je niet naar buiten durft;

 • Of dat je ineens naast ouder, ook onderwijzer, scheidsrechter en animatieteamlid bent;

 • Het werk zo verschrikkelijk mist;

 • Je collega’s mist.

Kortom ik heb veel geluisterd, veel gehoord. Maar ondanks alles ook veel positiviteit, veel hoop ook terug 

gekregen. Maar vooral ook veel aandacht voor medemens, veel verbinding met omgeving, 

met de vrijwilligers.

En de greep uit de gesprekken is een kleine, er gebeurt veel, veel goeds vooral. Laten we het vasthouden en 

beschouwen als een leermoment. Om als we straks weer “normaal” gaan doen, vooral de warmte en

 solidariteit te koesteren die we nu zo breed ervaren. 

Daarnaast liep de paasactie richting vrijwilligers, wat een mooie actie was dat! Gezien de vele reacties werd 

deze zeer op prijs gesteld. Bijna vanzelfsprekend om te doen, maar oh zo belangrijk. Dank!

Maarten



Wekelijks besteden we aandacht aan onze partners in het sociaal domein en de wijze waarop zij 

omgaan met de crisis. 

Op verzoek van de redactie van de Nieuwsbrief stuurde Monika van der Ent, directeur Pier K,

 onderstaande bijdrage. 

Voor Pier K betekent deze crisis dat er een digitale creatieve golf is losgebarsten. Een groot deel van de 

lessen wordt door onze docenten digitaal live gegeven. Ze gebruiken daarvoor alle digitale middelen die 

voorhanden zijn, ze skypen, zoomen en appen dat het een lieve lust is.

We hebben ook een online platform gecreëerd waar docenten elkaar ontmoeten en inspireren met 

lesvormen en andere ideeën.

Er is een website https://muziekpier.pier-k.nl waar veel van onze digitale lessen en instructies voor alle 

kunstvakken op staan. De website is voor iedereen toegankelijk zodat niemand zich hoeft te vervelen in 

deze tijd. Daarnaast heeft het bezig zijn met kunst nog een andere bijdrage, namelijk het kan ervoor zorgen 

dat je even je dagelijkse zorgen vergeet.

DIGITALE CREATIEVE GOLF BIJ PIER K

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Pier K draagt dan ook graag bij aan het initiatief van 

Noord-Hollandse kunstenscholen:

24creatief.nl online creatief platform:

In deze bijzondere tijd staan de kunstenscholen in Noord-Holland niet stil. Ze zijn juist extra creatief bezig. 

Bijna iedereen is veel thuis vanwege de huidige coronacrisis en daarom is er een enorme behoefte aan 

tijdverdrijf en vermaak vanuit huis voor alle leeftijden. OCK, Vereniging Overleg Cultuurparticipatie en 

Kunsteducatie speelt daar snel op in en heeft vorige week een nieuwe website gelanceerd: 24creatief.nl. 

Bij het OCK zijn 23 kunstenscholen in Noord- Holland aangesloten, waaronder Pier K. Maar ook bijvoor-

beeld Muziekschool Amsterdam, Hart Haarlem, Fluxus Zaandam, Cool Heerhugowaard en Platform C 

Amstelveen. 24creatief is een online platform met leuke workshopvideo’s op het gebied van muziek, dans, 

beeldende kunst en theater. De video’s zijn gemaakt door de docenten van de deelnemende kunstenscho-

len. Bijna allemaal hebben ze gestudeerd aan conservatoria, kunst- en balletacademies etc. De meeste 

muziekdocenten zijn ook nog eens zelf uitvoerend musicus. Neem snel een kijkje en ga thuis aan de slag.

Naast bovenstaande activiteiten houden we onze cursisten met een wekelijkse update op de hoogte van 

alle ontwikkelingen. Verder bereiden we het nieuwe seizoen met activiteiten op de scholen en in het 

kunstencentrum voor.

We kijken allen uit naar de tijd dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

We hebben het dus druk en de meeste van ons zijn gezond. En dat laatste is onze grootste zorg.

Mooi ook om te zien hoe onze gewaardeerde collega’s van Pier K creatief omgaan met de situatie. 

Namens Maatvast wensen we onze buurman in Het Cultuurgebouw veel succes en hopen we de 

medewerkers weer snel te ontmoeten in een goede gezondheid! 



HET RECEPT VAN DE WEEK

Dit keer een tip van Gerda van ’t Rietland. 

Lasagne met paddenstoelen 
en walnoten

Naast de klassieke lasagne met vleessaus eten Italianen namelijk 

ook graag deze vegetarische lasagne met paddenstoelen. Als 

het even kan, gaan ze zelf de natuur in om ze te plukken. Maar 

ook met paddenstoelen uit de supermarkt wordt-ie heerlijk.

Een vegetarisch recept voor 4 personen. Bereidingstijd 

ongeveer 40 minuten of zoveel langer als je zelf de 

paddenstoelen gaat zoeken.

Ingrediënten:

- 4 eetlepels olijfolie     - 250 gram Grand’Italia Lasagne All Uovo

- 2 teentjes knoflook fijngesneden   - 1 bosje peterselie fijngesneden

- 1 uit fijngesneden     - 150 gram walnoten fijngehakt

- 500 gram gemengde paddenstoelen in stukjes  - 100 gram Parmezaanse kaas geraspt

- 520 gram Grand’ Italia Funghi Porcini 

Bereiding

STAP 1: Verwarm de oven voor op 180ºC.

STAP 2: Verhit 2 el olie in een hapjespan en bak de knoflook en ui glazig.

STAP 3: Verhit in een koekenpan 2 el olie en bak de paddenstoelen 2 min. op hoog vuur. 

Doe ze bij de ui en knoflook in de hapjespan. Voeg de Funghi Porcini saus toe en verwarm nog 5 min.

STAP 4: Verdeel een laag lasagnebladen over de bodem van de ovenschaal. 

Verdeel er een laagje saus over en bestrooi met een beetje peterselie en walnoten.

STAP 5: Leg vervolgens 2 lasagnebladen kruislings op de saus en verdeel er weer saus, 

peterselie en noten over. Ga zo door en eindig met een laagje saus. Bestrooi met de Parmezaanse kaas.

STAP 6: Leg vervolgens de volgende 2 lasagnebladen gekruist op de eerdere lasagnebladen en saus. 

Ga zo door en eindig met een laagje saus. Bestrooi met de Parmezaanse kaas.

STAP 7: Bak de lasagne in de oven in ca. 30 min. goudbruin en gaar.

Eet smakelijk!

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

Mail je recept en foto naar:  peter.schrauwen@maatvast.nl



Vorig jaar tijdens de themadag in mei begon het bij mij te kriebelen na de presentatie van Maarten, om 

te starten met een nieuwe OR, de medezeggenschapsraad. Twee maanden geleden hebben we met het 

nieuwe team aan het Starnmeer een OR-cursus gevolgd die ons ontzettend heeft geïnspireerd en nog 

meer heeft gemotiveerd. Diverse scenario’s en casussen kwamen voorbij, maar een pandemie waar we 

wereldwijd mee te maken zouden hebben kwam niet in de cursus voor. 

In deze periode worden we betrokken bij de organisatie bij het maken van beslissingen en keuzes. 

Maar wij willen vooral weten waar jullie nu tegen aan lopen of waar jullie je zorgen over maken!  

Maarten heeft iedereen vorige week gebeld en gesproken en via deze nieuwsbrief hopen we dat iedereen op 

de hoogte blijft van ontwikkelingen. De locaties zijn (grotendeels) gesloten en we zien elkaar weinig, soms 

online of helemaal niet. Daarom deze oproep: deel vooral je zorgen/vragen en ervaringen met ons als OR en 

blijf ons mailen, bellen of online opzoeken. Jouw informatie is bij ons vanzelfsprekend volstrekt 

vertrouwelijk en wij zijn er, juist nu, voor jullie en de organisatie. 

Bram Spaans
Voorzitter van de OR

VAN DE (VOORZITTER) VAN DE OR

Wij zijn er, juist nu, voor jullie en de organisatie

Ook de migrantenorganisaties in Haarlemmermeer zijn druk bezig hun achterban 

te ondersteunen. Normaliter worden er natuurlijk tientalen migranten geholpen tijdens het 

Inloopspreekuur op vrijdagmiddag in wijkgebouw De Nieuwe Silo. Nu dat niet meer mogelijk is 

worden er alternatieven gevonden om de migranten bij te staan in deze moeilijke periode. 

Aan het woord is Said Akkabi, voorzitter van stichting Marhaba. “Het is heel spijtig dat het 

drukbezochte spreekuur nu niet door kan gaan. Toch proberen we zoveel mogelijk mensen te helpen, 

daar waar dit kan en het veilig is. We hebben een groep van 10 vrijwilligers die dagelijks, 7 dagen per week 

klaar staat om te helpen. Zo doen we boodschappen voor de ouderen en bieden we vervoer 

wanneer dat noodzakelijk is en helpen we mensen digitaal met administratieve zaken. 

Daarnaast zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar om vragen te beantwoorden. Veel mensen bellen met 

vragen en spreken hun zorgen uit over deze coronasituatie. Vooral ouderen en alleenstaanden maken 

zich zorgen. We adviseren zo veel mogelijk mensen toch binnen te blijven in deze moeilijke tijden en 

zich aan de regels te houden”, aldus Said.  

MIGRANTENORGANISATIES IN CORONATIJD



Samen zijn we sterk!

Said is blij dat hij via deze Maatvast nieuwsbrief kan 

vertellen waar hij met zijn vrijwilligers mee bezig is. 

“Peter, ik zou het mooi vinden als je in het artikel 

aangeeft dat we klaar staan voor mensen wanneer ze 

ons nodig hebben. Mensen kunnen ons bereiken via 

info@stichtingmarhaba.nl of via 06-21537590.” 

Tot slot wil Said nog kwijt dat hij erg trots en blij was 

met het telefoontje dat hij heeft ontvangen van de 

burgemeester. Als je ziet wat hij samen met zijn 

vrijwilligers en de overige migrantenorganisaties 

voor elkaar krijgt, is dat niet meer dan zeer verdiend! 

VERVOLG MIGRANTENORGANISATIES IN CORONATIJD

Foto: Said aan het werk tijdens het inloopspreekuur toen dat nog 
doorgang kon hebben.

Ook de voorzitster van Huan Le Chinezen Haarlemmermeer mevrouw Yu Min, 

een van de trouwe vrijwilligster van het Inloopspreekuur vind het spijtig dat zij de bezoekers niet meer live 

kan treffen. Toch zit ook zij niet stil. “Door Covid-2019 kunnen wij niet meer op de vrijdagen de mensen 

bij De Silo helpen. Maar ik blijf nog wel bereikbaar via de telefoon of Whatsapp. Zo help ik mensen te 

bellen met de gemeente, het UWV, de belastingdienst enzovoort. Uiteraard let ik goed op de privacy en 

geef ik altijd aan dat ik met toestemming bel. 

Het invullen van formulieren doe ik via whatsapp. Ik krijg eerst het formulier van de klant via whatsapp. 

Als ik deze heb ingevuld stuur ik het formulier terug. Ook mijn zoon Vincent is nog altijd betrokken en 

helpt digitaal met het schrijven van bezwaarbrieven, het aanvragen van kwijtscheldingen enzovoort.

Het is niet ideaal maar we laten onze mensen niet zitten!, aldus Yu Min. 

HUAN LE CHINEZEN HAARLEMMERMEER

Wij staan voor jullie klaar!



Bericht voor diegenen die zich hebben opgegeven voor de agressietrainingen. De trainingen van mei 

kunnen helaas geen doorgang vinden. Voor de trainingen in de maand juni weten we dat nog niet zeker. 

We houden jullie op de hoogte. 

Daarnaast voor de BHV’ers onder ons. Het spreekt voor zich dat ook de BHV-trainingen die gepland 

stonden voor april en mei niet doorgaan. 

Met Intertraining is afgesproken dat de trainingen zo snel mogelijk worden ingehaald als daar weer 

mogelijkheden voor zijn. Er volgen dan opnieuw uitnodigingen waarvoor je je kunt inschrijven. 

AGRESSIETRAINING EN BHV-TRAININGEN

Hoe blijf je thuis fit in deze coronatijden? Voor een antwoord op die 

vraag hoef je nu niet zo lang te zoeken, want overal vind je flitsende 

filmpjes waarbij de ene oefening nog zwaarder is dan de ander. Als 

je een beperking hebt en niet meer de jongste bent dan heb je niet 

altijd wat aan die krachtpatsers. De 7 minuten training van Cordaan 

in Beweging zijn dan perfect om in de huiskamer of de tuin lekker in 

beweging te blijven. 

De ‘Cordaan in Beweging’ programma’s zijn speciaal gemaakt voor senioren en daardoor ook erg 

geschikt voor iedereen met een beperking of mindere belastbaarheid. Het mooie is: alle oefeningen 

kunnen zittend worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie: www.cordaan.nl/met-cordaan-beweging

Misschien leuk om je vrijwilligers/vaste bezoekers in je belronde te wijzen op deze makkelijke 

sportmogelijkheden thuis. 

FIT BLIJVEN VOOR SENIOREN

Blijf in beweging!

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!



In deze bijzondere periode zit toch niemand te wachten op een verhaal waarin termen als corona 

en/of virus het hoogste woord hebben. Daar hebben we er al genoeg van, toch?

Daarom via mij een heel ander verhaalt dat hopelijk een beetje licht geeft in deze bijzondere periode en dat alles 

te maken heeft waar Maatvast voor wil staan. Een steuntje in de rug.

Het verhaal begint op zaterdag 1 juni vorig jaar. Ik was net aangekomen op de afdeling Spoedopname om daar 

een bekende op te zoeken toen voor mij totaal onverwacht de buurvrouw binnen liep. Ook zij kwam op bezoek 

bij een bekende, om pecies te zijn haar moeder. We begroetten elkaar en richtten onze aandacht richting 

patient waarvoor we kwamen.

Zonder het te willen werd ik echter flink afgeleid door het verhaal dat mijn buurvrouw te horen kreeg van haar 

moeder. Die had zo iets leuks meegemaakt, vertelde ze zo luidkeels dat iedereen het wel moest horen.  

Wij, de anderen in de zaal dus ook.

Het ging over hoe alleen ze toch was, dat ze dat al een paar keer had gezegd tegen haar huisarts en dat hij 

wellicht wel iemand kende van een of andere organisatie – hij dacht iets van meer en waarde – die wellicht wel 

kon helpen. Of hij haar nummer en adres mocht doorgeven.

Dat mocht waarna de moeder een dag later iemand van Meerwaarde aan de lijn had gekregen die zichzelf 

uitnodigde voor een bak koffie en een praatje.

Het gesprek ging over – hoe kon het anders - eenzaamheid, maar ook over ergens naar toe gaan, mee doen, 

samen en gezelligheid. Als het haar iets leek, zou ze de volgende dag opnieuw langs komen. Maar dan met de 

auto – nu was ze op de fiets.

HET BELANG VAN ONS WERK JOS VAN ROOIJEN

Het werd een ja en warempel – de volgende dag stond, exact volgens afspraak, diezelfde mevrouw van 

Meerwaarde voor de deur. Met haar auto, waarmee ze naar een gebouw in Liesbos werd gebracht. 

Mooi vlak bij haar in de buurt. De ontvangst was heel hartelijk. De koffie smaakte prima en het was ook 

nog eens hartstikke gezellig. ‘Of ze mee wilde eten?’was de vraag. ‘Nou, als dat kan.’

‘Weet je’, zei ze vervolgens tegen haar dochter, nog steeds met duidelijke stem: ’Het gebouw heette De 

Boskern of zoiets en was van Maatvast’, vertelde ze. ‘Die hadden er wel meer. Allemaal waar mensen zo 

maar naar toe kunnen om mee te doen met een activiteit. Had ze gehoord. Prachtig toch?’, vroeg ze aan 

haar dochter, mijn buurvrouw, zonder te wachten op een antwoord. ‘Toch hartstikke goed dat die 

Maatvast dat doen. Dat moeten veel meer mensen eigenlijk weten.’

Het zijn bijzondere tijden...



Ik zei niet veel later ‘tot ziens’ tegen degene die nog even in bed moest blijven liggen. 

Puur ter controle, herhaalde hij voor de zoveelste keer en vooral voor zijn eigen gemoedsrust.

Einde verhaal? Mooi niet, want buurvrouw kom ik nog regelmatig tegen en elke keer begint ze over haar 

moeder en dat die het zo naar haar zin heef in dat gebouw in Liesbos. Dat ze er wekelijks wel een paar 

keer heengaat met haar rollator. Voor de mensen. De gezelligheid. Voor de koffie, een praatje, mee-eten. 

Gewoon omdat ze het zo leuk vindt. 

En ja, buurvrouw weet al weer een aantal maanden dat ik ook van Maatvast ben. Mede daarom houdt ze 

mij goed op de hoogte. Gewoon, om te laten weten dat ze zo blij is met Maatvast en voor haar moeder. 

‘Ze voelt zich zo beter!’, heeft ze al een paar keer gezegd.

Dat wilde ik jullie even laten weten.

Groet en sterkte. Zeker in deze bijzondere periode.

Jos

VERVOLG JOS VAN ROOIJEN

In een eerdere editie van de nieuwsbrief deed Maarten 

een oproep een kaart te sturen aan zijn maatje Willy die al 

wekenlang geen contact heeft met de buitenwereld. 

Normaal gesproken is hij iedere week met haar op stap. 

Aan de oproer is goed gehoor gegeven. Kijk maar eens naar 

deze foto die Willy terugstuurt. Namens haar hartelijk dank! 

En zoals jullie zien, er zijn nog wat lege plekken op de muur 

dus er kunnen nog kaarten bij!

DANK VAN WILLY 

Meer verbinding, minder eenzaamheid!



Crazy 88 in ’t Kattegat

Normaal gesproken zijn er tijdens de Paasdagen allerlei evenementen in onze locaties, 

zo ook in wijkcentrum ’t Kattegat. 

Nu dat dit jaar niet het geval kan zijn hebben vrijwilligers van deze locatie een alternatief bedacht: 

het spel Crazy 88. 

Wat is Crazy 88?

Crazy 88 is een spel met een race tegen de klok en tegen elkaar en erg populair bij bijvoorbeeld 

scoutinggroepen. De kinderen moeten binnen een bepaalde tijd zo veel mogelijk opdrachten voltooien. 

Voor elke opdracht krijgen ze een bepaald aantal punten, hoe creatiever ze zijn hoe meer punten ze 

verdienen. Als ze een opdracht hebben uitgevoerd moeten ze als bewijs een filmpje of foto opsturen waarna 

de jury overgaat tot de puntentoekenning. 

Bij opdrachten kun je denken aan: maak een stoepkrijttekening of knutsel een wc-rol konijn, 

Blaas een ballon op totdat hij knapt of doe een goede daad. En zo zijn er veel varianten. 

De kinderen blij dat ze iets te doen hebben, de ouders blij dat ze even aan hun eigen werk/hobby toekomen! 

Idee voor de overige locaties om op andere momenten te gebruiken? 

MOOIE INITIATIEVEN

Het zijn bijzondere tijden...

Paasactie

Normaal gesproken hebben we tijdens de Paasdagen 

een Paasbrunch of ontbijt, verschillende creatieve 

workshops etc…. Helaas zat dat er voor dit jaar niet in. 

Net als bij de kerstdagen is het tijdens de Paasdagen 

voor veel mensen fijn dat ze terecht kunnen in onze 

locaties. Om het leed te verzachten is een 

Paasactie uitgezet waarbij aan alle beheerders is 

gevraagd om langs te gaan bij hun vrijwilligers en daar 

waar het adres bekend is, de vaste bezoekers. 

De reacties waren fantastisch, de actie werd dan ook 

over de volle breedte op prijs gesteld! 

Op de foto Ans en Nico van den Hoek, vrijwilligers van 

’t Rietland in Badhoevedorp bij de ontvangst van hun 

Paasattentie. 



VERVOLG MOOIE INITIATIEVEN

Meer verbinding, minder eenzaamheid!

Facebook bericht dorpshuis het Eiland

Onderstaand bericht was te lezen op de FB pagina van dorpshuis het Eiland. 

De reacties waren erg enthousiast en dankbaar!

‘ We hebben in het dorpshuis nog wat voorraad staan die beperkt houdbaar is. O.a. 2 hele kratten Amstel 0%, 

ruim een halve krat Heineken 0%, een halve krat Radler 2% en kleine flesjes spa rood. Nu wij voorlopig nog niet 

open zijn geven wij deze artikelen gratis weg ! Kunt u hier iets van gebruiken stuur dan een mailtje naar 

eiland@maatvast.nl !’ 

Vlaggen op 5 mei 

Je zou het bijna vergeten maar dit jaar vieren we 75 jaar Bevrijding. 

Alle evenementen in dit kader zijn helaas afgelast en dat heeft de 

Oranjevereniging Beatrix uit Nieuw-Vennep op het idee gebracht om 

organisaties in Haarlemmermeer te vragen op 5 mei aanstaande de 

vlag uit te hangen. Dit, zodat er toch aandacht is voor dit heugelijke 

feit. Naast onder meer Pier K ondersteunt ook Maatvast dit initiatief 

van harte. 

Aan de beheerders daarom de oproep om op 5 mei aanstaande op de 

locaties de vlag uit te hangen en hier een foto van te maken. 

Een compilatie van de foto’s kunnen we daarna gebruiken om aan te geven dat we de herdenking van 75 jaar 

Vrijheid toch niet stil voorbij hebben laten gaan. 

@Beheerders: heb je geen Nederlandse vlag liggen, geef het door via peter.schrauwen@maatvast.nl



UITSTEL, MAAR GEEN AFSTEL…..

Vanwege de Coronacrisis is besloten om twee lopende projecten uit te stellen, 

maar zeker niet af te gelasten. 

Zomerboekje

Het zomerboekje aan activiteiten dat we samen met onze partners in het sociaal domein zouden uitgeven, 

wordt vervangen door een kerstvakantie editie. De samenwerking hierin omarmen we nog steeds en ook 

tijdens de, voor sommige inwoners donkere dagen van de kerst en oud en nieuw, denken we dat er behoef-

te is aan een centraal overzicht. De deadline voor aanleveren van de activiteiten is vooralsnog vastgesteld 

op 30 september. Via de mail volgt er in de aanloop naar de samenstelling van het boekje meer informatie. 

Campagne ‘ Dit is mijn Maatvast’ 

Daarnaast stond in de planning om dit voorjaar in samenwerking met het bureau Yellow Communications 

de campagne Dit is mijn Maatvast uit te rollen. Aan de beheerders was de vraag gesteld om namen door 

te spelen van vrijwilligers, bezoekers, partners etc. die via een kort interview en foto een bijdrage zouden 

kunnen leveren aan deze campagne. Inmiddels zijn er al enkele namen doorgegeven en is er zelfs van 

1 kandidaat al een foto genomen. De huidige tijd maakt het echter dermate moeilijk/onmogelijk om met 

mensen in gesprek te gaan, dat besloten is de campagne weer op te pakken als de locaties weer open zijn. 

We hopen daarbij dat we de campagne alsnog kunnen starten in het najaar/bij de start van het nieuwe 

seizoen. Jullie worden op de hoogte gehouden. 

Peter

We blijven verbonden met elkaar!

Hoe gaat het met Your Move in Corona tijd? 

We hebben normaal gesproken 2 wekelijkse Meetups in Flex C. Jongeren die 

meedoen aan Your Move ontmoeten elkaar daar om aan hun projecten te 

werken en elkaar te helpen en inspireren. Ik dacht, waarom doen we die 

meetings niet online? Dus ik heb een Zoom meeting georganiseerd, 

tijdens de normale tijd van de Meetup in Flex C. 

We waren met zijn 4-en en hoewel dat niet veel deelnemers zijn was het toch heel waardevol. Steven 

heeft verteld over zijn project De Moestuin in De Olmenhorst, waar hij nu prima in kan werken. Hij was 

buiten dus kon ons via de camera ook laten zien hoe de moestuin er nu bijligt en waar hij aan werkt. En 

er ontstonden direct allerlei ideeën. Zo ontstond er direct een kruisbestuiving tussen Remco en Steven. 

Remco is leraar op een basisschool en vroeg Steven of hij een project kan bedenken voor zijn klas. De 

heren gaan daar samen nog over brainstormen. Kimi van Burgers met Burgers was ook bij de Meetup. We 

hebben met elkaar gebrainstormd over andere mogelijkheden om iets met Burgers voor Burgers te doen, 

zoals in een online meeting samen thuis hamburgers bakken en opeten. 

De deelnemers vonden de bijeenkomst heel geslaagd, dus over 2 weken is de volgende online meetup! 
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