Word ‘Vriend van MeerWaarde’
en draag bij aan een verbonden
Haarlemmermeer!

In december voelen veel mensen zich eenzaam
Het hebben van vrienden is van onschatbare waarde, maar niet voor
iedereen vanzelfsprekend. In deze decembermaand voelen veel
mensen zich eenzaam; niet omdat ze weinig mensen kennen, maar
omdat ze het gevoel hebben niet verbonden te zijn met anderen. Dat
anderen niet om hen geven, dat er niemand naar hen omkijkt. Coronacontactbeperkingen helpen hier ook niet echt mee.

RENATA FIDELI, DIRECTEUR-BESTUURDER

“Namens alle medewerkers,
vrijwilligers en vrienden van
MeerWaarde wens
ik iedereen een gezond en
verbonden 2021”
Mij kunt u vinden via
renata.fideli@meerwaarde.nl of
Via Twitter: @RenataFideliMW

Onze vrienden:

Als MeerWaarde doen wij er alles aan om mensen met elkaar te
verbinden. Zo gaan onze sociaal werkers en - makelaars in de wijk
het gesprek aan met inwoners en organiseren we momenten waarop
mensen elkaar (online) kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen
uitwisselen.

Een taak voor ons allemaal
Het bewaken van ons welbevinden is echter een taak van ons allemaal.
De invloed van de directe omgeving als familieleden, buren, scholen en
sportclubs is hier van essentieel belang. En laten we onze ondernemers
– jij dus - niet vergeten, want die creëren ook maatschappelijke waarde.
Los van de economische bijdrage aan onze samenleving door de
miljoenen banen, omarmen zij ook lokale maatschappelijke initiatieven.
Immers: een buurt waarin mensen het prettig vinden om te wonen en
een gemeenschap die mensen in staat stelt om mee te doen, vormen
een belangrijke basis voor ondernemerschap.

Trots op Haarlemmermeerse bedrijven
Ik ben trots dat we in Haarlemmermeer bedrijven hebben met het hart
op de juiste plaats. Bedrijven die letterlijk en figuurlijk midden in onze
samenleving staan en hun steentje bijdragen. Omdat zij willen dat het
goed gaat met de directe omgeving van henzelf en hun werknemers.

Kom bij de ‘Vrienden van MeerWaarde’
Te gebruiken bij groot formaat

Te gebruiken bij klein formaat

Te gebruiken als alternatief

Wil je met jouw organisatie ook een bijdrage leveren aan een verbonden
Haarlemmermeer? Treed dan toe tot de ‘Vrienden van MeerWaarde’;
stuk voor stuk allemaal maatschappelijk betrokken ondernemers
die het mogelijk maken dat wij nog zichtbaarder zijn voor kwetsbaren
in onze regio. Want hoe beter en eerder iedereen MeerWaarde weet
te vinden, hoe eerder we hulp kunnen bieden bij vraagstukken als
financiële problemen, eenzaamheid en laaggeletterdheid. Jouw jaarlijkse
bijdrage van € 300,- besteden we aan zichtbaarheidsactiviteiten met als
doel om eerder bij kwetsbaren met een hulpvraag in het vizier te komen.
Mensen uit onze buurt, familie of werknemers. Wil je ons voor een groter
bedrag steunen, dan kan dat natuurlijk altijd.

