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Deze week, de verhalen van de Stichting Maatvast.
Maatvast laat u niet in de kou staan.
Op al onze locaties hebben we de afgelopen tijd aandacht besteed aan de actie
Maatvast laat u niet in de kou staan. Er werd volop gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot een contactmoment buiten bij een van onze locaties. Dat geeft aan
hoe sterk de behoefte is aan sociaal contact.
Vlag Met Elkaar, Voor Elkaar.
Om uiting te geven aan ons respect aan allen die in deze moeilijke tijd de
samenleving draaiende houden, stak Maatvast op alle locaties de vlag uit met de
tekst: Met Elkaar, Voor Elkaar! Mooi aan deze actie is dat de opbrengst van de
bestelling van de vlaggen ten goede is gekomen aan het Rode Kruis in de strijd tegen
het coronavirus.
We zijn trots! Trots op de mensen die onze samenleving draaiende houden in tijden
van de coronacrisis. Van zorgpersoneel, leraren en supermarktmedewerkers tot
hulpdiensten, transporteurs en zo meer. Zij werken in deze tijden nog harder dan ze
normaal doen.
Maar we zijn ook trots op onze eigen medewerkers en vrijwilligers die ondanks de
beperkingen de kracht en flexibiliteit vinden om de verbinding met de
Haarlemmermeerse samenleving te behouden. Zo goed en zo kwaad als dit kan.
Corona initiatieven.
Stichting Maatvast heeft 45 vaste bezoekers van ons buurtrestaurant in het
Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep een heerlijk 3-gangenmenu aangeboden.
Deze maaltijd is een samenwerking tussen Star Cuisine uit Bleiswijk en Lucas, onze

fantastische kok die elke maand kookt in ons gebouw. Door deze samenwerking is de
maaltijd gratis en aan de deur bezorgt bij onze vaste bezoekers! Prachtig toch?
Dank aan Lucas en zijn team vrijwilligers en dank aan StartCuisine voor hun heerlijke
maaltijd!
Voor hen die niet handig zijn met een computer maar toch graag corresponderen
met anderen was er een leuk initiatief bedacht door Martje, cultureel werker.
Zie haar website brievenaanbep, een plek waar penvrienden aan elkaar gekoppeld
worden voor een langdurig schrijfcontact. Vooral bedoeld voor senioren die behoefte
hebben aan een schrijfmaatje. Op de site kun je je opgeven onder het tabblad Wordt
gekoppeld aan een penvriend.

