
UITNODIGING Zaansche Maaltijd
Uitnodiging voor een gezamenlijke ZAANSCHE MAALTIJD, eind oktober (datum volgt snel)
Eind oktober is het plan om met onze prachtige Zaanse hulporganisaties opnieuw bij elkaar te komen. 

Net als vorig jaar al een keer gebeurde, online met wethouder Songül Mutluer. Ditmaal willen we 
echt weer eens in het echt bij elkaar komen, daarom organiseren we een maaltijd. Opnieuw in het 

bijzijn van de wethouder. Het is haar grote en uitdrukkelijke wens om nauw in contact te blijven met 
iedereen die voor Zaanstad zo actief is, om mensen te steunen die dat heel goed kunnen gebruiken. 

Binnenkort kiezen we even met u een datum, voor de plek en datum van de maaltijd

Joyce en Eelco
De organisatie wordt verzorgd door Eelco Koolhaas en Joyce Jansen. Eelco organiseerde vorig jaar de 
armoede-marathon, met leerzame gesprekken over samenwerking en verbinding. Via You Tube is die 

uitzending nog eens terug te kijken https://www.youtube.com/watch?v=su4ewCGbkdw
Joyce is bij velen natuurlijk bekend als de spil achter de speelgoed- en kinderkledingbank. Via deze 

link is een aardig verslag te lezen van een ontmoeting met Joyce en haar vrijwilligers. 
https://ministerievanverhalen.nl/2021/09/13/wind-courant-2/

Joyce is te bereiken via whatsapp & mobiel 0619610296
Eelco kunt u bereiken via whatsapp & mobiel: 0615556565

Korte ontmoeting
We nemen zeer binnenkort even met u op, met het verzoek of we even langs mogen komen. Of 

misschien wel – als dat mag en kan – eens samen met u de handen uit de mouwen te steken, en even 
mee te helpen! Dan leren en horen we welke wensen en vragen bij u leven, die we dan tijdens de 

gezamenlijke maaltijd met de wethouder goed kunnen bespreken!

Mooi beeld!
Hoe mooi zou het zijn als samen weer eens tafel zitten, met alle drijvende krachten achter Stichting 

Dapper, Stichting Prakkie over, 075 Zaandam, 075 Zaanstad, Vereniging Stille Armoede, De 
Weggeefhoek 075, Facebookgroep: Gratis in Zaanstreek en omstreken, Het Zaanse Weggeefhuis, 

Stichting stille Armoede, Have faith for everyone, Stichting Present, Stichting Leergeld, 
Speelgoedbank Zaanstreek, Oums Voorraadkast, De Kledingbank en De Voedselbank Zaanstreek!!

Met vriendelijke groet, met grote dank als u komt & meedoet aan de ZAANSCHE MAALTIJD!

Songül, Joyce en Eelco

'WIND IN DE ZEILEN'


