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Beste inwoners van Haarlemmermeer,

Normaal gesproken leest u op deze pagina over onze 
succesvolle projecten en hulptrajecten voor inwoners 
in een (tijdelijke) kwetsbare situatie. Projecten voor 
eenzame ouderen wiens partner en netwerken zijn 
weggevallen; Acties gericht op jongeren met schulden, 
depressieve gevoelens en prestatiedruk; En hulptra-
jecten voor gezinnen waar het tegenzit en die in de 
(fi nanciële) problemen zijn gekomen. 
Duizenden mensen wisten afgelopen jaren de weg naar 
ons te vinden. En ik ben er enorm trots op dat wij hen 
- samen met andere sociale en maatschappelijke orga-
nisaties -  díe hulp konden bieden die ze nodig hadden. 
Laagdrempelig. Effectief. En waarmee vaak voorkomen 
werd dat zij - onnodig - in de langdurige zware zorg 
terecht kwamen. 

Bezuinigingen: 1 juli beslist de gemeenteraad
Het liefst zou ik hier willen beloven dat wij al onze 
sociale dienstverlening nog heel lang kunnen blijven 
aanbieden. Maar zoals het er nu uit ziet, maken forse 
bezuinigingen vanuit de gemeente Haarlemmermeer 
dit onmogelijk. Maatschappelijke organisaties zoals 
MeerWaarde worden de komende jaren namelijk fl ink 
gekort op hun budget. 

Op 1 juli a.s. beslist de gemeenteraad of de rigoureuze 
bezuinigingsvoorstellen van het College van 
Burgemeester en Wethouders doorgaan. 

Grimmiger leefklimaat
Gebeurt dit, dan staat de ondersteuning aan kwetsbare 
inwoners op de tocht. Zowel bij ons als onze colleg-
organisaties. Iets wat compleet indruist tegen alles 
waar we als samenleving voor staan én wat we jaren-
lang stapje voor stapje hebben opgebouwd: een veilig 
en sociaal vangnet voor iedereen. Met als gevolg: een 
grimmiger leefklimaat in Haarlemmermeer omdat 
sociaal kwetsbare mensen geen hulp meer krijgen. 
Zo’n gemeente willen we toch niet zijn?

Ons sociale hart bloedt
Ons sociale hart bloedt. Daarom trekken we de komen-
de weken en maanden alles uit de kast om onze lokale 
politici op andere gedachten te brengen: Nu de sociale 
basis afbreken, betekent onnodige kapitaalvernietiging! 

Help ons en laat van u horen!
Helpt u mee voorkomen dat onze lokale politiek de 
stekker uit een sociaal Haarlemmermeer trekt? Laat 
alstublieft van u horen via de sociale media-kanalen, 
bij de lokale politieke partijen of bij ons! 

Namens de inwoners die ons nu en de komende jaren 
nodig hebben, veel dank! 

Een hartelijke, sociale groet,

Renata Fideli
Directeur-Bestuurder van MeerWaarde

Hulptrajecten kwetsbare inwoners op de tocht 

Podcast: On the spot
Jongerenwerkers Gijs Heijnis en Mark 
Verlaan zijn begonnen met een nieuwe 
podcast-reeks: ‘On the spot’. Samen met 
een co-host uit Haarlemmermeer gaan ze 
in gesprek met jongeren over belangrijke, 
actuele thema’s. In ‘On the spot’ wordt de 
luisteraar meegenomen in de gesprekken 
met jongeren, netwerkpartners en sociaal 
werkers over maatschappelijke proble-
matiek en de toekomst. Het is een manier 
om persoonlijke vorming en maatschap-
pelijke betrokkenheid van jongeren 
zichtbaar te maken en hen een platform 
te bieden voor identiteit- en talentont-
wikkeling. Het biedt iedereen die werkt 
met jongeren een kijkje in hun leefwereld. 
De Podcasts luisteren kan op YouTube of 
Spotify.

Frisse Blikken Tour langs Vrijwilligersorganisaties
Na deze lastige tijd kunnen we langzaam aan onze blik weer wat meer op de toekomst gaan 
richten. De sociaal werkers van onze VrijwilligersCentrale organiseren een rondgang langs 
organisaties in Haarlemmermeer die werken met vrijwilligers. We komen langs met onze Frisse 
Blikken (met daarin veel informatie, een presentje voor jullie en om uit te delen aan jullie 
vrijwilligers). We gaan dan ook graag even met jullie in gesprek omdat we veel waarde hechten 
aan jullie kennersblik. Waar hebben jullie behoefte aan als het gaat om vrijwilligerswerk en 
vrijwillige inzet en wat daarvan kan de VrijwilligersCentrale organiseren en/of faciliteren? 

De Frisse Blikken Tour start op maandag 13 september. Inschrijven kan op: 
www.meerwaarde.nl/vch

We blijven tijdens de zomermaanden bereikbaar via onze PlusPunten, 
ons CoronaPunt 023 – 30 34 100, onze sociale media en op straat. 
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Alle collega’s van 
MeerWaarde 
wensen u een mooie, 
gezonde zomer!


