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En toen de situatie in Europa, een oorlog en 

onzekerheid. Het begon plotseling en we  

zagen de schrik en reddeloosheid van de 

mensen uit Oekraïne. Dit doet ons veel en 

ik denk dat het hele land zich in zekere zin 

ook heeft verenigd in de hulp die we wilden 

bieden. Ook nu ontstonden door jullie, onze 

vrijwilligers, de mooiste initiatieven.

Wat zijn we gebeld en benaderd door vele 

van jullie met ideeën om te helpen. Zeker in 

de bijzondere tijd van nu doet ons dat goed, 

zoveel mensen die de handen uit de mouwen 

steken, ‘gewoon om te helpen’ hoorden we 

vaak. Is dat gewoon?... ja dus! 

In deze nieuwskrant blikken we natuurlijk ook 

terug op onze zeer geslaagde vrijwilligers-

feestdag van zaterdag 25 juni bij De Rustende 

Jager. Wat een mooie dag was dat, meer dan 

230 vrijwilligers waren aanwezig. 

De maatschappij,
dat zijn wij!
Ook 2022 begonnen we dit jaar met een Lockdown, maar gelukkig mochten we eind januari 
onze deuren bij Maatvast weer openen. Iedereen was zo  blij om elkaar weer te zien. Vol goede 
moed begonnen alle wijkcentra, dorpshuizen en jongerencentra weer met de vele activiteiten. 
De huurders, bezoekers en vrijwilligers waren ons niet vergeten. En wij JULLIE natuurlijk niet!

Ook delen we een mooi gedicht, ge-

schreven door vrijwilligster Simone. We 

besteden aandacht aan de vrijwilligers in 

de jongerencentra, want jong geleerd is oud 

gedaan. En er is informatie te vinden over het 

volgen van workshops en trainingen voor wie 

daarin geïnteresseerd is.

Ook maken we de datum van de vrijwilligers-

feestdag voor volgend jaar bekend. Deze kan 

dan vast in je agenda.  

Maatvast is er voor de maatschappij

en dat ben jij!

Tot snel,

Petra Zwetsloot
Coördinator Vrijwilligers bij Maatvast

Samenwerking zo essentieel, wat kan dit mooi zijn en dankbaar in 

je werk. Het laat zien wat wij in ons vermogen hebben. Elkaar tot 

dienst te zijn, elkaar aansporen tot goed werk. De ander laten weten 

dat je nodig bent! 

Hierbij de juiste toon vindt, je stem laat klinken als muziek de 

ander laat horen. Nooit belerend of autoritair, het beste van andere 

naar boven halen. Blij bent met elkaar en blijft steunen, tot elk goed 

werk. In vreugde dienstbaar bent in je vrijwilligerswerk. De ander 

laten weten, hoe klein ook belangrijk en waardevol is voor een ieder 

die werkt.

Simone van Den Briel

Samenwerking

We zijn bij Maatvast druk bezig met de website en besteden

natuurlijk ook aandacht aan het vrijwilligerswerk op onze 

locaties en voor alle activiteiten. Zo vind je belang-

rijke informatie uit de vrijwilligersmap nu ook online. 

Je kunt alle vacatures voor vrijwilligerswerk zien en je 

kunt direct door naar de gratis workshops en trainingen 

van de Vrijwilligers Academie van de Vrijwilligerscentrale 

Haarlemmermeer. We blijven de website aanvullen met relevante 

informatie. Benieuwd? Kijk op www.maatvast.nl/vrijwilligers. 

Onze website blijft net als
Maatvast zelf in beweging
dus hou deze in de gaten.

Op zaterdag 25 juni 2022 hebben we met heel veel vrijwilligers onze jaarlijkse feestdag voor vrijwilligers  

gevierd bij De Rustende Jager in Nieuw-Vennep. Met ruim 230 aanmeldingen werd het spannend of het  

allemaal zou passen in de grote zaal en gelukkig ging dat net. De vrijwilligers werden getrakteerd op een

fantastisch buffet en de lokale band De Afternooners maakte er echt een feestje van. Wat een gezelligheid!

Maatvast bedankt vrijwilligers 
tijdens Vrijwilligersfeestdag!

Reserveer alvast een plekje in je agenda
voor de vrijwilligersfeestdag 2023

op zaterdag 24 juni 2023 van 16.00 – 20.00 uur in het Fokker Event Center in Hoofddorp

Ook wethouder Marjolein Steffens en een aantal leden van onze Raad Van Toezicht waren aanwezig om het 

belang van vrijwilligerswerk te onderstrepen en zij spraken hun bewondering en dank uit voor jullie tomeloze inzet. 

Iedereen was het over eens dat dit een heel speciale avond was.

“Het is toch heerlijk om met anderen en voor anderen 

bezig te zijn?” “We proberen steeds meer mensen 

te betrekken bij Beinsdorp en ons Dorpshuis 

Het Eiland. Als er nieuwe mensen in het 

dorp komen wonen, worden ze benaderd 

om eens langs te komen en te ontdekken 

hoe leuk het hier is. Er zijn echt leuke  

activiteiten en veel dorpsgenoten zijn 

actief. Sociaal beheerder Sandy kan mij ook 

altijd bellen als er iets is. Ik help graag en 

het is heel fijn om te merken dat het  

gewaardeerd wordt wat je doet.”

Margreet van Goor,
vrijwilliger Dorpshuis
Het Eiland in Beinsdorp: 

“Iedereen is welkom in de buurttuin om te 

helpen en het liefst mensen uit de buurt 

natuurlijk. We hebben een aantal vaste 

vrijwilligers, maar dat mogen er best 

nog wel meer worden. Er is genoeg 

te doen, je mag zelf initiatief nemen.  

Erwin & Mirjam,
vrijwilligers buurttuin De Boerderij:
“De belangrijkste oogst van de buurttuin is het sociale contact”

Zo is een van onze vrijwilligers gestart met een theetuin, hartstikke 

leuk! Nu het beginwerk is gedaan – er is 20 kuub tuinaarde door onze 

handen gegaan – en je echt kan zien wat er allemaal groeit en bloeit, 

krijgen we steeds meer aanloop. Dat is mooi. Dus wie graag in deze 

prachtige buurttuin werkt, al is het maar een uurtje in de week, meld je 

vooral aan!”

“
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WAAR EEN
VRIJWILLIGER IS

IS EEN WEG

ALLEEN
GA JE SNELLER

SAMEN
GA JE VERDER.



Op vrijdag 21 oktober vond in Graan voor Visch de eerste Hunted van Haarlemmermeer plaats.

Het idee kwam van Bilal en Mo, twee jonge vrijwilligers uit de jongereninloop De Silo. Zij waren bezig 

met het spelletje jachtseizoen en wilden dit graag in real life te doen. Dus om de tafel met MeerWaarde 

om hier echt werk van te maken. Bij de uitvoering zijn ook Shilan, Amara en Mietra, de vrijwilligers

van de meideninloop, betrokken.

Hunted Hoofddorp
groot succes! 

Andere partners, zoals Stichting Marhaba, Gemeente Haarlemmermeer, Politie/Handhaving waren ook enthousiast en 

sloten aan. Uiteindelijk deden die vrijdag ruim 100 jongeren mee in 2 groepen. De dag is afgesloten met een mega

barbecue - mede verzorgd door de slager uit Graan voor Visch - met zowel de jeugd als de mensen van de wijk die

kwamen aansluiten. Hart van Nederland deed verslag op tv en ook de lokale media en de social kanalen besteedden veel 

aandacht aan dit bijzondere evenement. Al met al een prachtig voorbeeld dat een idee ontstaan vanuit de doelgroep en 

vrijwilligers met de juiste inzet en enthousiasme uitvoerbaar is.

Dat Maatvast niet zonder vrijwilligers kan bestaan, dat is algemeen

bekend. Ook in de jongerencentra vormen zij een steeds belangrijkere 

schakel. De jongerencentra kennen verschillende typen vrijwilligers.

Vrijwilligers die zich verbinden aan een locatie en zich verantwoordelijk 

voelen om activiteiten te organiseren voor deze locatie. En vrijwilligers

die verbonden zijn aan overkoepelende jongerencentra projecten. Op

www.jcmaatvast.nl kun je meer lezen over de locaties en deze projecten.

Maatvast werkt vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dit wordt

zeker ook door de jongeren gevoeld en als prettig ervaren. Ze geven aan 

dat ze zich hierdoor kunnen ontwikkelen en groeien in hun rol. Ook

hoorden van de vrijwilligers van de jongerencentra dat 

het handig zou zijn om op locatie ook zichtbaar te 

zijn als vrijwilliger. Een droom was dan ook

overkoepelende Maatvast jongerencentra

vrijwilligers hoodies! Een droom die voor 

Maatvast vrij eenvoudig te realiseren is. 

Een groepje vrijwilligers kwam bij elkaar om 

deze hoodies te ontwerpen. En ze zijn prachtig

geworden! Tijdens een vrijwilligers BBQ konden 

we iedereen blij maken met hun hoodie. 

Maatvast bouwt verder aan een vrijwilligers
         community waar je bij wilt horen!

Bouwen aan een
vrijwilligerscommunity
waar je bij wilt horen

  Drie jaar geleden begonnen vijf

 enthousiaste jonge vrijwilligers

vanuit de jongerencentra van 

Maatvast met het organiseren 

van een jongerenuitwisseling.

De aanleiding hiervan was 

een onvergetelijke ervaring in 

Slovenië, waar deze jongeren 

veel geleerd hebben. Dit proces 

wilden ze voortzetten in hun

eigen uitwisseling. Na maanden 

van brainstormen, plannen en

schrijven kwamen de jongeren op een  

 uitwisseling genaamd: Push Your Limits!  

  Studenten uit drie landen, Slovenië, Finland en  

  Moldavië, kwamen in oktober bij ons op bezoek. 

Het was een ontzettend leuke, mooie en vooral leerzame 
week. Wij hebben veel van elkaar kunnen leren vooral hoe 
we vanuit verschillende culturen naar   
zaken kijken en er mee omgaan. 

Uitwisselingsproject
Push Your Limits

Wist je dat je via de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer workshops en trainingen kunt 

volgen? Deze Vrijwilligers Academie is er speciaal voor vrijwilligers in Haarlemmermeer.

Als je dit wilt krijg je zo dus hulp bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden als vrijwilliger. 

Het complete aanbod kun je vinden op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/cursusaanbod.

Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar vrijwilliger@maatvast.nl.

Workshops
VrijwilligersCentrale
Haarlemmermeer

Wil je na het lezen van deze nieuwskrant ook graag aan de 

slag in een van onze locaties? Loop even binnen in het wijk-

centrum, dorpshuis of jongerencentrum bij jou in de buurt of 

neem contact op via vrijwilliger@maatvast.nl. Benieuwd naar 

alle laatste nieuwtjes en activiteiten bij Maatvast? Dan kun je 

je via www.maatvast.nl ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wil je ook
aan de slag
bij Maatvast?

“Op woensdagavond komen hier jongeren 

van 12 tot 18 jaar. Het is vaak best druk. 

Ze kunnen hier van alles doen. Het is 

een fijne plek om te chillen. Ik sta

achter de bar en help met wat er te 

doen is. Ik ben zelf 20 jaar, dus het 

leeftijdsverschil is klein.

Hewa, vrijwilligster
jongerencentrum De Basis:
“Ik heb echt goede gesprekken met de jongeren”

Ik kan echt goede gesprekken voeren met de jongeren, we hebben vaak 

dezelfde ideeën en ervaringen. Nou ja, ik kom uit Syrië en woon nu zo’n 

vijf jaar in Nederland. Maar toch heb je als jongeren vergelijkbare

problemen en verwachtingen.”

Woensdag 26 oktober 2022 was een bijzondere dag voor Maatvast.

Eerder die maand zijn we benaderd door het Oranje Fonds om mee te 

werken aan de landelijke campagne voor NLdoet om vrijwilligers in 

Nederland een gezicht te geven. Dit betekende dat er de hele dag een 

filmploeg aanwezig was in het Dorpshuis en dat er opnames werden ge-

maakt voor een Landelijk reclame spotje. Directeur-bestuurder Maarten 

Askamp is samen met Maatvast vrijwilligster Irma Jansen geïnterviewd. 

Het Oranje Fonds 
op bezoek bij 
Dorpshuis
Badhoevedorp

Graffiti kunstenaar

Michel Velt maakte een 

levensgroot portret van Irma op de muur aan de zijkant van het Dorpshuis. 

Deze bijzondere portretten, in opdracht van het Oranje Fonds, vind je door 

heel Nederland terug. De vrijwilliger echt in de picture dus. Het resultaat 

van de gesprekken met Maarten en Irma zijn de komende tijd al te vinden 

op Social media en begin 2023 op tv.

LUISTEREN
KAN ZO VEEL

ZEGGEN.“ “
HET IS EEN

OVERWINNING
ALS JE VERTROUWEN
KRIJGT, DAN VOEL JE

JE VOLWASSEN!

“
“

MAATVAST
DOEN WE

SAMEN!

WAAROM MOEILIJK 
DOEN ALS HET
SAMEN KAN. 


