
“Ik ben trots en 
dankbaar dat we in 
Haarlemmermeer 

ondernemers hebben 
met het hart op de 

juiste plaats”

Ondernemers 
dragen hun 
steentje bij 

maar mogen 
ook vragen

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook in Haarlemmermeer. 
MeerWaarde en ondernemers slaan de handen ineen om nieuwe 
maatschappelijke vraagstukken in onze 1,5 meter samenleving een plek 
te geven en inwoners een extraatje te bieden. 

“Denk aan de Rabobank die gezonde en smaakvolle maaltijden door twee 
lokale topchefs liet bereiden en deze samen met MeerWaarde uitdeelde aan 
gezinnen die dat goed konden gebruiken. Schenk Makelaars die inwoners 
een hart onder de riem steekt door zakjes met bloemzaad uit te delen. 
En Exterion Media, CPA Services en Centercom, die helpen bekendheid te 
geven aan ons speciaal ingerichte MeerWaarde CoronaPunt waar mensen 
terecht kunnen met al hun vragen over gezondheid, leefbaarheid, werk en 
inkomen. Ik ben trots en dankbaar dat we in Haarlemmermeer ondernemers 
hebben met het hart op de juiste plaats, ondanks dat zij zelf ook in onzekere 
fi nanciële tijden leven,” aldus directeur-bestuurder Renata Fideli van 
welzijnsorganisatie MeerWaarde.

Onzekere tijden
Fideli: “De economie in Haarlemmermeer met de mainport Schiphol als 
belangrijke inkomstenbron, heeft het zwaar te verduren. Bedrijven en 
medewerkers ondervinden de consequenties hiervan dagelijks, bovenop de 
coronamaatregelen vanuit de overheid die voor iedereen gelden. Verplicht 
thuis werken, bedrijfsactiviteiten die (deels) zijn stilgelegd, fors lagere 
inkomsten of mensen die toch hun baan kwijt raken ondanks de fi nanciële 
steunmaatregelen. Dat is de harde werkelijkheid voor velen vandaag de dag. 
Diepgewortelde zekerheden hebben plaatsgemaakt voor onzekerheden 
over fi nanciën, gezondheid en onze ouderen. Dit in combinatie met het 
machteloze gevoel thuis te moeten blijven, kan leiden tot mentale en 
lichamelijke klachten en spanningen binnenshuis.”  

MeerWaarde CoronaPunt óók voor ondernemers
“Doppen onze ondernemers in normale tijden hun eigen boontjes en hebben 
ze daar geen hulp van buitenaf bij nodig, ik hoop van harte dat ook zij nu de 
weg naar ons weten te vinden. Ook voor hen, hun medewerkers en gezinnen, 
staan de medewerkers van het MeerWaarde CoronaPunt klaar met raad 
en daad of een luisterend oor. Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar 
getuigt juist van moed en kracht,” aldus Renata Fideli.
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‘te steken’ --> veranderen in ‘steekt


