
meerwaarde.nl  Zelf, samen, sterker!

M et onze dienstverlening hebben we 
duizenden inwoners mogen helpen. 
En de verwachting is dat het aantal 

hulpvragen de komende tijd blijft stijgen. Denk 
aan de aanhoudende sociale, emotionele en 
fi nanciële gevolgen van de coronacrisis in veel 
huishoudens, gezinnen en bedrijven. Of de 
toename van veiligheidsissues bij jongeren en 
het woningtekort waardoor kinderen langer dan 
wenselijk thuis moeten blijven wonen. 

De kracht van MeerWaarde, haar medewerkers 
én vrijwilligers is dat we ons continu aanpassen 
aan de vragen en wensen uit de samenleving. 
We hebben ons in 25 jaar ontwikkeld tot een 
organisatie die staat als een huis en levert wat op 
dat moment nodig is. Zowel in ‘normale’ tijden 
als in crisistijd. We zoeken ouderen, jongeren en 
gezinnen op in hun eigen omgeving. Gaan de 
wijken in en de straat op. Daarnaast weet u ons 
ook goed te vinden. Online, telefonisch, per mail, 
live op kantoor of bij een van onze PlusPunten.

25 jaar MeerWaarde 
in HLMR   
MeerWaarde bestaat 25 jaar! Een mijlpaal waar we met z’n 
allen enorm trots op mogen zijn. Gestart in 1997 als pionier op 
het gebied van sociaal werk, is MeerWaarde anno 2022 – mede 
dankzij uw vertrouwen - uitgegroeid tot dé welzijnsorganisatie 
in Haarlemmermeer voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Van 
voorschoolse educatie tot jongerenwerk en van gezins-
problematiek tot vrijwilligerswerk. 

We zijn er om u te helpen. En hopen dit nog lang 
te kunnen blijven doen. Op naar de volgende 25 
jaar! In de loop van 2022 – 2023 organiseren we 
diverse activiteiten met inwoners, vrijwilligers en 
stakeholders om bij ons 25 jubileum stil te staan.

Renata Fideli, 
Directeur-Bestuurder MeerWaarde 

Contact

Bij MeerWaarde kun je 

terecht voor al je vragen 

over welzijn, wonen, zorg 

en vrije tijd. 

Hoofdkantoor:
Dokter Van 

Dorstenstraat 1

2132 JR  Hoofddorp 

023 – 569 88 88

informatie@meerwaarde.nl

www.meerwaarde.nl

Samen werken 
aan welzijn 
#vacatures

Sociaal werker Jeugd 
Sociaal werker Participatie 
Sociaal makelaar 
Sociaal werker met expertise SRL 
Bestuurssecretaresse 

Ga naar meerwaarde.nl/vacatures
voor meer info. 

MatchMentorPro
Vind samen de weg naar jouw baan
In samenwerking met ‘YourGift Cards’, een lokale 
ondernemer uit Haarlemmermeer, zijn we gestart met 
MatchMentorPro. Met dit project ondersteunen we 
jongeren/jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar die 
hulp kunnen gebruiken bij de opstap naar werk. 

H iervoor koppelen we ze aan een mentor. Gedu-
rende een periode van 6 maanden worden de 

mentee’s intensief begeleid en krijgen ze vaardigheden 
mee om uiteindelijk zelfstandig een baan te vinden. Wil 
jij stappen maken naar de arbeidsmarkt en spreekt dit 
project je aan als mentee? Of vind je het leuk om je een 
paar uur per week in te zetten als mentor? 
Ga naar www.meerwaarde.nl/matchmentorpro

Voorlezen én voordoen
De VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

M et de VoorleesExpress kun jij, met een uurtje in de week, een groot ver-
schil maken voor een kind in je omgeving. Door samen 20 keer te lezen 

en taalspelletjes te doen, stimuleer je de taalontwikkeling van een kind. Wij zijn 
op zoek naar creatieve vrijwilligers die met een kind én de ouders aan de slag 
gaan met taal, zodat taal en leesplezier een vaste plek krijgen in het gezin.
Wij zorgen voor goede begeleiding. 
Meld je aan bij onze coördinatoren Annette Duijvenbode en Kavindra Richards 
via voorleesexpress@meerwaarde.nl of bel 023 - 569 88 88.

Ouder en Kind 
Inloop Overbos 
Ontmoet andere ouders 
met jonge kinderen 
(tot 4 jaar)

M eerWaarde organiseert weer 
iedere dinsdagochtend* van 

10.30 - 12.00 uur de OKI in de basis-
school de Bosrank.
Tijdens deze gezellige bijeenkomsten 
kunnen kinderen in nabijheid van hun 
ouders wennen om met andere kinde-
ren te spelen. Tegelijkertijd is het een 
goede opstap naar de peuterspeelzaal 
en/of basisschool. Voor ouders is het 
fi jn om andere ouders met kinderen in 
dezelfde leeftijd te ontmoeten en om 
ervaringen mee uit te wisselen. 
*) met uitzondering van de schoolvakanties.

O p een aantal punten in Haarlemmermeer hebben we PlusPunten. Hier kun 
je terecht voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactivitei-

ten, vrijwilligerswerk en hulp- en dienstverlening. Een kort advies of handige tip 
kan al voldoende zijn om je op weg te helpen. Wanneer meer nodig is, kun je een 
afspraak maken met een van onze sociaal werkers.
Kijk voor de openingstijden op www.meerwaarde.nl/pluspunten

Geldstress??
Laat je interviewen en 
ontvang 10 euro
Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en 
weet jij (of iemand in je omge-
ving) hoe het is om geldstress 
en schulden te hebben? Doe dan 
mee en laat je interviewen. Dit 
duurt ongeveer 30 minuten. Als 
dank krijg je een waardebon van 
10 euro.

Meedoen? Bel of app:
Eveline  06 -81 17 08 31 
Sandy  06 - 38 25 33 02

MeerWaarde PlusPunten

‘Kom binnen en 
vraag het ons’

25 jaar MeerWaarde 


