
Maaltijd-bijeenkomst Hulporganisaties Zaanstad

UITNODIGING
Goedemiddag, mijn naam is Eelco Koolhaas. 

Al enige tijd ben ik op verzoek van de Gemeenten actief om de Zaanse krachten te bundelen voor de aanpak 

van armoede. We organiseerden daarvoor vorig jaar de zogenaamde armoede-marathon. Wellicht heeft u 

daarvan gehoord, die is terug te kijken via:  https://www.youtube.com/watch?v=su4ewCGbkdw

We hebben een netwerkgroep opgericht, onder de naam 'Wind in de Zeilen', die probeert van elkaar te leren, 

ervaringen te delen en te inspireren. Dit voorjaar organiseerden we met die groep een aantal zeer leerzame 

werkbezoeken.

Ons netwerk is nog in opbouw, en groeit langzaam. Graag willen we u beter leren kennen! Ons netwerk is 

niet compleet zonder u, de vele organisaties en stille krachten die in de wijken actief zijn en vaak geheel 

vrijwillig bewoners helpen.  Om nog beter te kunnen uitdragen wat jullie voor Zaanstad betekenen. En wellicht 

ook nieuwe verbindingen te leggen, met andere Zaanse organisaties.

MAALTIJD-BIJEENKOMST
Vorig jaar is er een onlinebijeenkomst geweest waar velen van u aan deelnamen. Toen is afgesproken dat er 

een vervolg zou komen. Daarom ben ik gevraagd om deze bijeenkomst te organiseren. 

Nu het - eindelijk - weer kan stellen we voor ditmaal een aangename en leerzame maaltijdbijeenkomst te 

organiseren, begin november (we kiezen nog even een datum). Van 5 tot 8 op een nog nader te kiezen 

locatie. Joyce Jansen van de kinderkledingbank Zaanstreek is bereid mee te helpen met de praktische 

organisatie!

VOORBEREIDING: EVEN KENNISMAKEN
Ter voorbereiding wil ik (wellicht met Joyce!) kort even kennismaken en bij u langskomen. Om te horen en 

zien wat u allemaal doet voor onze bewoners. En wie weet – na overleg natuurlijk – ook een keer bij u de 

handen uit de mouwen steken. 

We nemen contact met u op, maar u kunt mij natuurlijk ook even bellen of bijvoorbeeld via Whatsapp een 

berichtje sturen, het nummer is 06 1555 6565

Tijdens die kennismaking horen we graag over wensen die bij u leven. Wellicht kunnen we als resultaat van 

die verkenning, via onze kanalen en binnen het netwerk van onze stad, nog meer bekendheid geven aan uw 

werk en inspanningen. 

Wethouder Songül Mutluer gaf ons uitdrukkelijk aan waar mogelijk ook tijd vrij te maken om mee te doen aan 

die nadere kennismaking. Net zoals ze dat deed bij een aantal eerdere werkbezoeken, wat zeer werd 

gewaardeerd!

Met hartelijke groet, natuurlijk ook van Joyce Jansen,

Eelco Koolhaas

'WIND IN DE ZEILEN'
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