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Campagne #nietalleen
‘Het Coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’, zei onze koning in zijn
toespraak. Stichting Present Maassluis strijdt tegen het eenzaamheidsvirus en roept je op om mee
te doen! Daarom ontvangen jullie deze speciale nieuwsbrief rondom onze campagne #nietalleen.
Binnenkort zullen we uiteraard ook weer informatie sturen over de 'gewone' werkzaamheden, nieuwe
bestuursleden

en

ander

nieuws.

Inmiddels zijn er al heel veel mooie initiatieven van start gegaan. Er zijn gezinnen die knutsels maken
en deze rondbrengen bij eenzame en oudere mensen. Anderen doen boodschappen voor kwetsbare
mensen of helpen met andere klussen zoals het vuilnis buiten zetten of zelfs een hulphond uitlaten.
Zo mogen we allerlei mooie initiatieven van vrijwilligers koppelen aan mensen die hun hulp goed
kunnen gebruiken.
Help je mee? In deze nieuwsbrief lees je hoe je ons kunt steunen in de campagne #nietalleen!

(foto's: Karin Poldervaart fotografie)

Kijk om naar je buren!
Er zijn al veel mensen die zich hebben aangemeld
om iets doen voor een ander, maar wist je dat er
vaak ook mensen in jouw eigen straat zijn die hulp
nodig hebben? Jij kunt hen helpen! Dat doet
bijvoorbeeld ook Renee Broekhuis. Zij heeft in de
brievenbus van haar buren een brief gedaan,
waarop ze haar hulp aanbiedt. Voor een aantal
van hen heeft ze al iets kunnen doen, bijvoorbeeld
een boodschap en een boek brengen nu de
bibliotheek dicht is. Denk dus ook aan jouw eigen
buren! Zeker nu we weten dat de maatregelen nog
wel even duren. Daarnaast is fijn contact met je
buren voor de lange termijn zeker ook heel
waardevol.

Raamposter
In de Schakel van 17 maart is deze raamposter
paginagroot te vinden. Ook kunt u de poster hier
downloaden. Hang de poster op en laat zo weten
dat je beschikbaar bent om te helpen! Het is ook
mogelijk de poster uit te printen en bij je buren
in de brievenbus te stoppen. Natuurlijk kun je er
ook voor kiezen hem op te hangen zonder je
telefoonnummer in te vullen. Zo kunnen we het
omzien naar elkaar nog meer op gang brengen!

Richtlijnen RIVM

is ontmoeting met deze vaak kwetsbare groep
geen optie. We merken dat er veel mensen zijn die
iets willen doen voor een ander, juist in deze tijd.

Het zijn bijzondere tijden. Het gewone leven staat
op zijn kop. Voor mensen die ziek zijn of oud,
kunnen de bezoekjes van een enkel familielid of
hulpverleners en het bezoek aan de supermarkt,
dagbesteding of wijkinitiatief geen doorgang
vinden. Normaal organiseert stichting Present
ontmoetingen tussen groepen vrijwilligers en
medemensen

die

hulp

kunnen

gebruiken. Vanwege de richtlijnen van het RIVM

Live ontmoetingen tussen mensen tot stand
brengen, heeft normaal onze grootste prioriteit,
maar helaas is dit onder deze omstandigheden
niet haalbaar. Gelukkig leven we in een tijd waarin
de digitale mogelijkheden groot zijn. We denken
dan ook dat er genoeg andere opties zijn om een
ander te helpen en te laten weten dat je aan hem
of haar denkt.

Samenwerken
In Maassluis en Maasland zijn diverse initiatieven ontstaan om elkaar te helpen en dat is natuurlijk heel erg
mooi! Op dit moment werkt Present o.a. samen met de Gemeente Maassluis, Facebookgroep Corona durf
te vragen en helpen Maassluis en NGK de Ark. Samen wisselen we vrijwilligers en hulpvragen uit. Het is
niet belangrijk wie zich inzet om om te zien naar een ander, zolang iedereen maar gezien wordt. Het is
mooi om te zien dat juist in een tijd als deze we elkaar kunnen versterken! Heeft u ook een initiatief? In
Maassluis is de website 'Samen zijn wij Maassluis' in het leven geroepen. Neem contact op met ons of het
vrijwilligerssteunpunt over uw initiatief. Hulpverleners kunnen hun hulpvragen gewoon via onze website
indienen.

Be the change!
Meld je aan als vrijwilliger!

Ons werk financieel steunen?

Word Fannoot!

Hartelijk dank voor alle steun!

Volg de campagne #nietalleen ook op onze Facebook pagina!

T: : (06) 54 68 42 90
E: info@presentmaassluis.nl
W: www.presentmaassluis.nl
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