
COLUMN MAARTEN 

Vrijheid is nooit vanzelfsprekend...

Gisteren 5 mei zouden we 75 jaar vrijheid vieren. Heel Maatvast was goed voorbereid, 

een tour van een koor langs verscheidene dorpshuizen, een bevrijdingsspektakel op 

het Harmonieplein te Nieuw Vennep.

Ook op veel andere locaties grotere en kleinere activiteiten, projecten bij de jongerencentra. We hadden 

teveel om op te noemen, vele uren van onszelf maar ook in nauwe samenwerking met partners. Het stond 

als een (Maatvast-)huis.

Het ging als een nachtkaars uit, 75 jaar vrijheid is ondergesneeuwd geraakt, natuurlijk heeft het aandacht 

gekregen, maar toch op het tweede plan. We zijn met zijn allen op zoek en wachten op een andere vrijheid, 

Corona vrij. Het zal geen vijf jaar duren en iedere vergelijking met de zwarte periode 40 – 45 is wat mij 

betreft een slechte.

De Maatvast locaties hebben gevlagd, op 4 mei hing op onze locaties de vlag halfstok ter nagedachtenis aan 

de velen die in Europa en de overzeese gebiedsdelen het leven lieten. Op 5 mei werd er uitbundig gevlagd, 

maar was het feestelijk. Helaas niet zo feestelijk als waar ik, en met mij velen, op gehoopt hadden en naar  

toegeleefd.

Dus dat schept wat mij betreft de verplichting om volgend jaar de herdenking en de viering van 76 jaar 

vrijheid stevig in te zetten. Plannen die nu in de koelkast zijn verdwenen moeten er dan weer uit. 

Sterker nog, we kunnen er een schepje bovenop gooien. Laten we in 2021 nog meer werk maken van 

onze vrijheid. Laten we als Maatvast gewoon laten zien dat uitstel geen afstel is. Laten we als Maatvast niet 

somberen van een virus. Laten we als Maatvast de tijd benutten om ons voor te bereiden op een periode 

die de geschiedenis boekjes in gaat als “na Corona”. 

Maar laten vooral in 2021 stil staan bij de geschiedenis van 75 jaar geleden. Daar hoeven we geen boekje 

voor open te slaan. 

Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. 

Maarten
www.4en5mei.nl



Hallo “collega’s” van Maatvast, mijn naam is Arthur Woensdregt, lid van de raad van toezicht 

van Maatvast. In het dagelijkse leven werkzaam als directielid van de Rabobank Amsterdam. 

Jullie wekelijkse nieuwsbrief ontvang ik met heel veel plezier vanuit mijn rol als lid van de raad van Toezicht 

van Maatvast.  

Fijn om terug te horen dat de nieuwsbrief ook door jullie zo goed wordt ontvangen. 

Leuk om te lezen hoe een ieder bezig is met thuiswerken, mooi initiatief van Bianca (wat een topper, heerlijk 

eigen initiatief), Andrea met haar goede tips over thuiswerken en de pakkende inleiding van Maarten!

Houd dit vol en heel veel dank aan jullie als vrijwilligers, medewerkers die e.e.a. mogelijk maken of aan het 

voorbereiden zijn voor al die anderen, die dit zo nodig hebben! Trots dat ik mijn steentje mag bijdragen aan 

zo’n mooie warme organisatie! 

Wij zijn als Rabobank ook actief met maatschappelijke thema’s in de stad, graag wil ik er een met jullie delen;

LID RAAD VAN TOEZICHT MAATVAST 

Bijdrage Arthur Woensdregt

Rabobank Amsterdam steunt Boeren naar Buren 

Ruim 5000 kilo voedsel was vorige week op weg naar 235 Amsterdamse gezinnen die door de coronacrisis 

extra in de knel zitten. Elk gezin ontving een pakket met aardappelen, uien, wortelen, bieten, witte en rode 

kool en appelen. In totaal komt er zo’n 25 kilo gezond eten per gezin, rechtstreeks van boeren uit Flevoland.

Via ons ledenraadslid, Abdelhamid Idrissi van 

Stichting Studiezalen, hoorde wij dat dagelijks 

gezinnen kopje onder dreigen te gaan en wij ze 

nú kunnen helpen met gezond voedsel. Ik hoorde 

van mijn collega directeur Food en Agri dat er veel 

boeren op dit moment zoveel overschotten 

hebben, dat het zelfs niet lukt om deze te 

vernietigen. Dat moet bij elkaar te brengen zijn, 

dachten wij, Studiezalen en Rabobank. Dus: 

Boeren voor Buren! In drie dagen organiseerden 

zij, met de producten van Flevofood, hulp van de 

gemeente Amsterdam en velen die hun diensten 

gratis aanbieden, dat het eten versneld op de juiste plek komt. De gezinnen reageren zeer dankbaar! 

Vorige week donderdag ben ik met wat collega’s deze pakketten gaan klaar maken! 

Deze snelle actie is nog maar het begin. De initiatiefnemers willen dat mensen die het hard nodig hebben, 

structureel tegen zeer lage prijzen gezond voedsel kunnen kopen. En dat overschotten terecht komen bij 

bijvoorbeeld de Voedselbank. Dat vraagt om een kortere voedselketen: zonder veel tussenstappen van het 

boerenland bij de consument in de keuken. Boeren voorkomen hiermee dat goed eten als veevoer wordt 

gebruikt of erger: wordt vernietigd.

Blijf gezond en hopelijk tot snel!   Groeten, Arthur

Foto van de crew van Boeren naar Buren met Arthur Woensdregt, 
2e persoon van links



DOOR PETRA ZWETSLOOT

En dan staat alles even stil...

Geïnspireerd door de mooie persoonlijke verhalen van collega’s in de Maatvast Nieuwsbrief en 

de behoefte aan verbinding die ik vandaag de dag persoonlijk sterker voel dan ooit.

Wil ik na enige aarzeling mijn persoonlijke situatie met jullie delen, ik zeg aarzeling want het is 

geenszins een leuk verhaal. Maar verbinding is je openstellen voor elkaar en dingen delen en betrokken 

zijn met elkaars lief en leed en juist vanwege deze betrokkenheid wil ik dit verhaal met jullie delen.

Op 1 maart dit jaar kregen we, na nog wat onduidelijke klachten van mijn jongste zoon Jesse (15) een 

behoorlijke klap te verwerken hij bleek acute leukemie te hebben. Dit zet alles letterlijk even stil……. 

Verdriet, ongeloof en boosheid wisselen zich af in sneltreinvaart. Maar al snel schiet je blijkbaar in een 

overlevingsmodus. We gaan de strijd aan. Ik wil niet te veel in detail treden, maar het behandelprotocol wat 

volgt is zwaar maar geeft een hele goede prognose. Kortom Jesse gaat beter worden middels een serie van 

vaste behandelingen die in totaal 2 jaar duren. Veelal volgens dagbehandeling dus regelmatig een dag in het 

ziekenhuis en daarna gewoon weer naar huis. 

En dan…… half maart corona (Covid-19) Nederland gaat in een intelligente Lock down en alles veranderd 

voor iedereen. Onze gebouwen gaan dicht en Covid-19 beheerst het nieuws. Ik merk zelf dat ik het contact 

met collega’s enorm mis. Het vele bellen wat we doen is toch anders dan elkaar zien, dat Social Distancing is 

nu net iets waar wij als Maatvaster niet bekend mee zijn. Alleen al het woord Distance ….afstand is geen fijn 

woord vind ik. Maar wel wat overduidelijk nodig is om met zijn allen veilig te blijven. In Nieuw Vennep zouden 

we dit jaar 75 jaar bevrijding groots vieren op ons Harmonieplein. De samenwerking met 

de Koepelcommissie, Pier K, het Oranjecomité en Maatvast was al in volle gang en we hadden er zo’n zin in. 

Wat verdrietig dat dit grootse feest moest worden afgelast. Wel volkomen begrijpelijk uiteraard maar niet 

minder jammer. Er werd zelfs een App ontwikkeld om een fietsroute langs bijzondere plekken die betekenis 

hadden in de Tweede Wereldoorlog in de Haarlemmermeer te kunnen fietsen. Gelukkig hebben we met zijn 

allen afgesproken dat we volgend jaar dit prachtige feest van herdenking gaan vieren. Dus van uitstel komt 

geen afstel!

Gelukkig treedt onze creativiteit in werking en ontstaan er hele mooie initiatieven richting onze vrijwilligers 

en bekende bezoekers, een telefoontje een kaartje, het zijn kleine dingen maar wel met grote impact denk 

ik. En een teamoverleg blijkt goed mogelijk in een grote ruimte op veilig afstand. Wat fijn om even elkaar te 

zien! Ik weet zeker dat zodra er weer wat ruimte komt in dat wat we mogen doen in de gebouwen, we dit met 

even veel creativiteit en enthousiasme gaan organiseren als dat we altijd alles oppakken bij Maatvast. Ik ben 

er trots op om hier deel van uit te mogen maken.

Een wekelijks wandeloverleg met je cluster en een belletje van Maarten, geven allemaal de kracht om dit 

goed vol te houden. En zoals een bekende voetballer al wist, elk nadeel heeft zijn voordeel (of was het nou 

andersom) door het tijdelijk dicht zijn van de gebouwen heb ik even wat meer tijd om Jesse door de 

eerste  en zwaarste maanden heen te helpen en zijn er ook geen files op de weg. Dus dat rijdt goed door naar 

het PMC ziekenhuis in Utrecht. We maken er het beste van! We gaan dit winnen…..en o ja dat Covid-19 dat 

gaat ook goed komen, nog even volhouden allemaal.

Blijf veilig en let op elkaar.

Liefs Petra



Sociaal-maatschappelijke functie 

Daar waar het gaat om de functie van de bibliotheek is de vergelijking met Maatvast al snel gemaakt. 

Waar de bibliotheek vroeger sec de functie van uitleen van boeken had, is er nu veel meer sprake van een 

sociaal-maatschappelijke organisatie. Nynke: ‘de bibliotheek staat nu voor ontmoeting en samenwerken 

en -zijn. Dat merk je bijvoorbeeld aan de inrichting, maar ook dat er met elkaar een kopje koffie wordt 

gedronken en dat er bijvoorbeeld Taallessen en andere cursussen worden gegeven waarin groepen met elkaar 

leren. Daarnaast kennen we nu onze servicepunten en lopen medewerkers rond om bezoekers van dienst te 

kunnen zijn. Met andere woorden het contact en de verbinding staan nu ook bij de bibliotheek centraal. Dat we 

dat contact nu niet of nauwelijks kunnen hebben, voelt een beetje als teruggaan in de tijd.’

De nabije toekomst

Voor wat betreft de nabije toekomst hoopt en verwacht Nynke dat de bibliotheken op 20 mei voor in ieder 

geval hun uitleenfunctie weer zullen open gaan. Zo ligt er al een landelijk protocol op welke wijze dit te 

organiseren valt. Daarbij moet gedacht worden aan looproutes, een maximaal aantal mensen tegelijkertijd 

die binnen mag, hygiënemaatregelen en natuurlijk maatregelen die maken dat bezoekers de 1,5 meter regel 

naleven. Daarnaast ligt er een aanvraag bij de gemeente om per 18 mei weer te starten met de Studiebieb 

waarin kinderen, vooral zij die het bijspijkeren van studiestof hard nodig hebben, in kleine groepjes 

bijeenkomen om samen te leren. 

In de tussentijd biedt de Afhaalbieb een mooi alternatief. Via een mail kunnen leden van de bibliotheek boeken 

aanvragen bij de bibliotheek. Medewerkers stellen op basis van de vraag een pakket samen dat op een 

afgesproken tijd kan worden afgehaald. Aan het tijdschema met een interval van 5 minuten per bezoeker 

wordt vastgehouden om te voorkomen dat er rijen ontstaan bij het afhaalpunt. 

Het zijn bijzondere tijden...

Wekelijks heeft de redactie van de Corona Nieuwsbrief van Maatvast contact met een van onze partners 

in Haarlemmermeer. 

In deze editie via een interview met Nynke Zeilstra, Manager Publieke Dienstverlening bij de Bibliotheek 

Haarlemmermeer en in deze functie verantwoordelijk voor een team van 32 medewerkers op 5 vestigingen in 

Haarlemmermeer (2 in Hoofddorp, 1 in Nieuw-Vennep, 1 in ons eigen dorpshuis in Badhoevedorp en 1 locatie 

in Zwanenburg).

Op de vraag hoe Nynke zelf functioneert en opereert in deze voor iedereen nieuwe situatie antwoordt zij dat ze 

begonnen is met een nieuwe vorm van overleggen te organiseren. ‘Uiteraard zijn we tegen onze natuur in 

gedwongen om op afstand te overleggen. Zo heb ik inmiddels viermaal een werkoverleg via Zoom gehad, iedere 

keer met een beperkt groepje van 8 medewerkers. In het begin is dit vreemd. De medewerkers missen elkaar en het 

contact met de bezoekers.’ Met wat handgrepen en aanpassingen gaan de overleggen nu een stuk beter en raakt 

men gewend zo blijkt. We werken nu via de methode van handopsteken als je iets wilt zeggen en dat werkt prima.’

HOE GAAT HET MET ONZE PARTNERS: 
BIBLIOTHEEK HAARLEMMERMEER



Samen zijn we sterk!

Lessen uit de crisis

Op de vraag of er lessen te trekken zijn uit deze crisissituatie is Nynke stellig. ‘Wat 

mij opvalt en goed doet is dat ik merk dat de crisis veel creativiteit losmaakt. In 

het begin van de crisis hebben we ons net als vele anderen gericht op de digitale 

mogelijkheden. We hebben hiervoor ideeën aangebracht als thuisabonnementen 

voor E-books en bijvoorbeeld ondersteuning van het onderwijs via filmpjes op de 

website. Al met al worden er noodgedwongen andere, slimme oplossingen be-

dacht om het doel te bereiken. Deze positieve energie moeten we met zijn allen 

vasthouden en met elkaar blijven nadenken om de ontmoetingen, waarin het ook 

bij de bibliotheek om draait, te blijven faciliteren. Cruciaal hierin is het contact met 

elkaar, van hieruit ontstaan vaak de beste ideeën’.

Tot slot is dat ook de wens die Nynke heeft voor de medewerkers van Maatvast en 

sluit zij het interview positief af. ‘Ook aan de collega’s van Maatvast zou ik willen meegeven om vooral creatief te 

blijven denken en vooral ook samen op zoek te blijven gaan naar de beste oplossingen’. Een mooie afsluiting van 

een interview waarvoor we Nynke hartelijk danken. 

Onderstaande bijdrage is van Sandy Goezinne, beheerder van dorpshuis 

Het Eiland en De Meerkoet. 

Met veel plezier heb ik de afgelopen weken de nieuwsbrief gelezen met daarin al veel stukjes van de 

verschillende collega’s. Veelal heel herkenbaar; we zitten immers in hetzelfde schuitje. Na een aantal 

prachtige weken met mooi weer schrijf ik dit stukje op een dag dat de regen met bakken naar beneden 

komt en ik me realiseer hoe anders het  zou zijn geweest als de afgelopen weken had bestaan als dagen 

als vandaag……somber, triest en een stuk lastiger om de positieve spirit vast te houden. 

De positieve kant van regen is wel….: binnen blijven is een stuk gemakkelijker en de planten en gewassen 

buiten vinden het heerlijk. En met een goed boek op de bank onder een dekentje met een kop thee of een 

beetje Netflixen is ook best te doen hoor…..nog nooit zoveel tijd gehad voor dit soort dingen. Wat mij ook 

wel tot denken heeft gezet. Ben ik niet altijd te druk in de weer? Leef ik niet een gehaast leven waar er 

soms te weinig uren in een dag zitten? Het antwoord is ja en ja. Is dat erg? Nee; want ik geniet altijd van 

alle dingen die ik doe en haal daar ontzettend veel energie uit. Maar is het altijd noodzakelijk of kan het 

ook anders? Dat is de vraag waar ik nu veel over nadenk. Het verstand zegt een stapje terug hier en daar 

zou best goed zijn, maar mijn hart weet dat dit lastig is maar ik ga wel een poging doen wat meer balans 

daarin te vinden. 

HOE GAAT HET MET ONZE COLLEGA’S: 
SANDY GOEZINNE

VERVOLG HOE GAAT HET MET ONZE PARTNERS:
BIBLIOTHEEK HAARLEMMERMEER 



Zo wil ik graag de gezondere leefstijl die ik nu heb opgepakt vasthouden. Tijd nemen om rustig te koken en te 

eten, een uurtje te sporten of heerlijk het hoofd leegmaken op het paard (laatste deed ik al maar nu wat vaker 

omdat het kan). Een opgeruimd gevoel in mijn hoofd, maar ook thuis dat is wat deze periode mij persoonlijk 

brengt! Natuurlijk hoop ik wel dat we deze periode ook snel achter ons kunnen laten en dat iedereen weer vrij kan 

gaan en staan waar hij/zij wil. Met name voor de mensen die nu echt thuis moeten blijven en geen bezoek kunnen 

ontvangen vind ik het verschrikkelijk. 

Ik vind het ook mooi om te zien hoe mensen nu de kleinste dingen weten te waarderen. In ons kleine dorp is het 

nog mogelijk om met een klein budget de mensen een hart onder riem te steken en dat hebben we dan ook al 

een paar keer kunnen doen. Zo heeft de dorpsraad met het seniorenbestuur huis aan huis tulpen met paaseitjes 

gebracht. Heeft stichting Actief Beinsdorp de senioren al kunnen verrassen met een schaal voorjaarsbloemen, 

ging de paashaas op pad met tekeningen en knutsels van de kinderen en werd met koningsdag aan alle 

huishoudens een doos oranjebollen overhandigd. Krijgen de senioren op Bevrijdingsdag een plantje geschonken 

door een bewoner werkzaam bij een kweker en doet de stichting daar een vrijheidsspeldje bij. De reacties die 

daarop binnen komen zijn zo dankbaar en mooi en het zorgt meteen ook voor een stukje verbinding in het dorp. 

Zo was er een meneer waar ik persoonlijk de schaal voorjaarsbloemen bracht die zei: ‘ waar heb ik dat aan 

verdiend, ik doe eigenlijk nooit iets binnen het dorp.’ Ik reageerde met een glimlach: ‘nou dat is toch schandalig 

dat moeten we dan eens veranderen.’ Dat vond hijzelf ook wel dus wilde graag wat betekenen. Weekje later heeft 

hij de hortensia’s gesnoeid bij het dorpshuis. En zodra we weer mogen koken voor de buurt zal ik hem zeker 

uitnodigen om eens aan te schuiven…

Voor nu zeg ik blijf gezond en laten we met zijn allen duimen dat we snel weer onze gasten mogen en kunnen 

ontvangen…

Groetjes, Sandy Goezinne

Wil je ook je persoonlijk verhaal en ervaringen delen, stuur je bijdrage dan naar peter.schrauwen@maatvast.nl

VERVOLG HOE GAAT HET MET ONZE COLLEGA’S:
SANDY GOEZINNE

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!



BERICHT VAN ÉÉN VAN ONZE VRIJWILLIGERS

Corona perikelen...

De koffieronde 

in ’t Rietland met 

Marianna 2e van rechts

Ineens stond de tijd stil half maart 2020 en daar was de stilte en de leegte die het 

virus door de tijdelijke lockdown  met zich meebrengt.

Natuurlijk had ik het nieuws over China en hun Coronacrisis gevolgd maar nu kwam het 

wel erg dichtbij. Het betekende: in de rij staan en 1,5 meter afstand houden, handen 

wassen en handschoenen dragen. En waar ik om moest lachen en wat ook wel een 

zekere  spanning met zich meebracht was ‘s morgens vroeg op pad om ergens bij een 

supermarkt wc papier te scoren!

Gelukkig bleef èn blijft  het contact tussen mijn kinderen en kleinkinderen, vrienden 

etc. prima, alles per WhatsApp en beeldbellen en nu de versoepeling van 

de maatregelen er zijn, zien we elkaar weer, heerlijk!! 

Maar ik besef wel degelijk dat het niet voor iedereen zo werkt en het  Coronavirus veel 

onrust en angst  met zich mee heeft gebracht. Ik  ben me er in ieder geval van bewust 

dat saamhorigheid, dus er zijn voor je medemens, het belangrijkste is in deze tijd. 

Ik beleef vrijdags veel voldoening aan het bellen met de vrijwilligers om naar hun ervaringen te vragen i.v.m. 

Corona. Dit wordt zeer zeker gewaardeerd wat aan de reacties te merken is.

Daarom hebben Gerda en ik besloten om dit in `t Rietland op vrijdag uit te breiden naar een koffieronde: 

2x een koffieronde met 4 vrijwilligers plus Gerda en ik om de verbinding in stand te houden.

Het werd met veel plezier ontvangen en beleefd de eerste ochtend! Dus we hebben besloten dit te blijven 

doen zolang de Coronasluiting van kracht is.

Marianna,
Vrijwilliger Rietland



HET RECEPT VAN DE WEEK

Spinazie pasta

Een recept van Mathieu Croese voor een snelle en lekkere 

maaltijd.

Benodigdheden

- Fusilli pasta (of een pasta naar eigen keuze)

- Spinazie a la crème

- Paturain 230 gram

- Spekreepjes 

- Bouillonblokje kip of groente

- Olijfolie

- Knoflookpoeder

- Peper en zout

Bereiding

Maak een bouillon om de pasta in gaar te koken, dat geeft meer smaak aan je pasta. 

Voeg er knoflookpoeder, peper en zout naar smaak toe. 

Kook de pasta klaar met een scheutje olijfolie.

Maak je spinazie klaar zoals beschreven op het pak

Bak in een grote pan je spekjes, giet het vet af.

Voeg de spinazie, pasta, Paturain en spekjes bij elkaar en roer dit geheel door elkaar.

Eet smakelijk!

Ben je vegetarisch? Dan kook je de pasta in een groentebouillon en laat je de spekjes achterwege. 

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

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



Een mooi initiatief van Annemieke Heermans van wijkcentrum De Veste. Nu de locatie een tijdje is gesloten 

besloot ze vorige week haar vaste bezoekers  van het buurtrestaurant te bellen en te vragen hoe het met ze 

gaat. Een goed idee ook voor andere locaties? 

Onderstaand wat Annemieke terug geeft van haar gesprekken;

‘Onze belronde naar de deelnemers van het buurtrestaurant is met enthousiasme ontvangen. Hiermee proberen 

wij de verbinding te houden met elkaar. Een groot gedeelte van deze groep maakt het goed. Zij geven aan zich 

goed te kunnen vermaken ook al zijn ze beperkt in hun bewegingsvrijheid. Sommigen krijgen hulp van kinderen 

voor het in huis halen van de boodschappen. Een klein gedeelte voelt zich eenzaam zo zonder de sociale 

contacten van de buurtmaaltijden en het zien van kinderen en kleinkinderen. Het valt ze zwaar en ze hopen dat 

het gauw weer bij het oude wordt. Het telefonisch contact blijven houden stellen zij zeer op prijs.’ 

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. 

Dat leidt tot minder sociaal contact en soms ook dat ze praktische hulp missen. 

Als een persoonlijk bezoekje er niet in zit, laat toch van je horen. Of misschien juist wat vaker.

De handen uit de mouwen steken kan alsnog. Even bellen of een kaartje sturen. Of kun je ‘coronaproof’ 

hulp aanbieden. Een klein gebaar doet veel. Contact houden kan altijd.

Een scala aan tips hoe ouderen bij te staan in deze voor hen zo moeilijke tijd vind je op de website

https://www.eentegeneenzaamheid.nl

Ook vind je op deze site speciale telefonische hulplijnen waar mensen met vragen of voor een luisterend 

oor terecht kunnen. Wellicht kun je wat met de tips voor de senioren doelgroep van je locatie. 

ÉÉN TEGEN EENZAAMHEID

CORONA INITIATIEVEN

Meer verbinding, minder eenzaamheid!



DE MOZAÏEK BANKEN VAN RITA MEYER

Voor de moskee op Graan voor Visch in Hoofddorp staan 

2 betonnen banken en een picknicktafel. Deze moeten 

opnieuw gemozaïekt worden. 

Ik ben sinds oktober samen met de wijkraad Graan voor 

Visch en een groep vrijwilligers aan het mozaïeken. 

Maatvast sponsort de ruimte en daarom komt het logo op 

beide banken aan de voorkant van de armleuningen, een 

van de vrijwilligers heeft de logo’s net af. 

We liepen voor op schema, in de zomervakantie gaan de 

banken naar binnen in het P-Punt zodat we de matten met epoxy kunnen bevestigen. Ik hoop dat we dat nog 

gaan redden. 

Subsidie voor de materiaalkosten komt van de gemeente en van het project “Kern met pit”. Van die laatste 

krijgen we 1000 euro op voorwaarde dat het klaar is vóór het eind van het jaar. 

Goed nieuws! Met behulp van een mooie bijdrage van zorgverzekeraar 

Zorg en Zekerheid (inmiddels een zeer gewaardeerde ‘ Vriend van Maatvast’) kunnen we een plan van 

sociaal beheerder Amber Oskam ( jongerencentrum Flex C) gaan uitvoeren: ‘You can BEE a hero’.

Wat is het idee dat is ingediend door Amber? 

In grote lijnen komt het er op neer dat jongeren tuinier pakketjes ontwerpen, zelf ontvangen 

en versturen/rondbrengen naar mensen in de Haarlemmermeer. 

Het doel dat met het project wordt nagestreefd is meerledig. Met dit idee kan namelijk iedereen 

plantjes kweken en zien ontstaan. Daarbij is het een vrolijke activiteit, die coronavriendelijk en dus veilig 

kan worden uitgevoerd. Tuinieren helpt ontspannen in deze spannende tijd, we helpen de natuur een 

handje (met de bij-stimulerende planten), het sluit aan op huidige interesse voor tuinieren. En daarbij 

komt dat het project bijdraagt aan het  huidige milieu bewustzijn bij jongeren. Nog een voordeel: we 

houden de contacten warm met jongeren (en anderen) die verbonden zijn aan onze locaties. Jongeren 

--die zich in grote getale ontzettend vervelen op het moment—bieden we een activiteit aan die niet aan 

de computer verbonden is. Dus een mooie aanvulling op onze online challenges. 

YOU CAN BEE A HERO VAN START! 

Samen zijn we sterk!



Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Binnen het project gaan we de samenwerking aan met 

partners als NMCX, maar bijvoorbeeld ook met lokale 

tuincentra. En ook zal er een link worden gelegd naar 

het project Your Move, waar Steven De Clercq al 

gedreven bezig is met de natuur (zie het artikel in de 

Corona Nieuwsbrief van 22 april jl.). 

Mooi dat een idee dat ontstaat zo maar letterlijk kan 

uitbloeien tot een prachtig initiatief! Amber bedankt! 

Zelf doet Amber nog een oproep naar haar collega’s bij 

Maatvast met groene vingers die het leuk vinden om 

stekjes te delen om haar te contacten en mee te doen. 

En heb jij ideeën die kansrijk zijn voor extra financiering vanuit een fonds en dus een belangrijke bijdrage leveren 

aan maatschappelijke problemen die ontstaan vanwege het Corona virus? Geef ze door en wie weet kan ook jouw 

project worden verwezenlijkt! 

Met dank aan:

VERVOLG YOU CAN BEE A HERO 

Ergste dag uit mijn leven

Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te staren. Een half uur lang beweegt hij zich totaal niet. Er 

komt een levensgrote trucker binnen en deze gaat naast hem zitten. Hij pakt het glas van het mannetje 

en leegt het in een teug. De arme man barst in snikken uit. De trucker draait zich naar hem toe en zegt: 

“Kom op man, het was maar een geintje hoor! Ik bestel wel even een nieuwe voor je.” 

“Nee”, zegt de man, “dat is het niet. Vandaag is de ergste dag uit mijn leven. Ik heb me vanmorgen 

verslapen en was daardoor te laat voor een belangrijke vergadering. Mijn baas werd zo kwaad, dat hij me 

op staande voet heeft ontslagen. Toen ik naar mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te zijn. Terwijl ik 

aangifte deed, zeiden ze op het politiebureau dat ze niets voor me konden doen. Vervolgens nam ik dus 

maar een taxi. Nadat ik betaald had en de taxi was weggereden, merkte ik dat ik mijn portefeuille op de 

achterbank had laten liggen. Thuisgekomen trof ik mijn vrouw in bed aan met mijn beste vriend. Totaal 

gedeprimeerd ben ik toen maar naar deze kroeg gegaan. En nu ik eindelijk de knoop heb doorgehakt en 

zelfmoord wil plegen, kom jij binnen en drinkt mijn vergif op.........”

GRIENEN MET TINE (BUIS VANUIT HUIS)



TOP TIEN HOOPVOLLE SONGS

 1. Guru – Count Your Blessings

 2. Jose James – Come to my door

 3. Donny Hathaway – A song for you

 4. Talking Heads – Happy Day

 5. The Smiths – Nowhere Fast

 6. UB40 – Food For Thought

 7. Editors – An End has a Start

 8. The Beat – Save it for later

 9. Gorillaz – Feel Good Inc. 

 10. Paul Weller – Thinking of you

Het zijn bijzondere tijden...

VAN DE SPOTIFY LIJST VAN 
PETER SCHRAUWEN


