Nieuwsbrief december 2017

Wilt u binnen uw organisatie of
werkgroep ook graag een
presentatie over
Meppelvoorelkaar? Stuur ons
gerust een mailtje of neem
telefonisch contact met ons op.

T 085 273 14 44
info@meppelvoorelkaar.nl
www.meppelvoorelkaar.nl

Beste lezer,
Sinds de lancering op 7 december heeft de werkgroep van Meppelvoorelkaar veel
stappen gezet om Meppelvoorelkaar onder de aandacht te brengen. Wij houden u
middels deze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meppelvoorelkaar vierde haar eerste verjaardag!
Op donderdag 7 december was het tijd om de rode loper uit te rollen om de gasten te ontvangen voor de eerste verjaardag
van Meppelvoorelkaar. De belangstelling was groot, diverse organisaties uit de gemeente Meppel alsmede inwoners
waren aanwezig om te genieten van een hapje, drankje en een praatje. Het gebakje werd genereus gedoneerd door de
Jumbo Koeberg, fantastisch dat zij op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid hebben getoond.
De werkgroep van Meppelvoorelkaar kijkt met trots terug op een succesvol eerste jaar en zet de schouders het komende
nieuwe jaar er uiteraard weer onder om Meppelvoorelkaar nog meer onder de aandacht te brengen. Zonder de gebruikers
van ons platform was het nooit zover gekomen, wij willen iedereen dan ook bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Helpen Maakt Je Happy!
Afgelopen maand kon men zijn of haar held(in)
taggen onder onze Facebook-actie:’ Helpen
Maakt Je Happy’. De desbetreffende held(in) kon
een bedankje ontvangen in de vorm van een
bosje “Dankjewel bloemen”.

De Molen de Weert is lange tijd het gezicht geweest van het
Servicepunt vrijwilligerswerk en sinds een jaar ook van
Meppelvoorelkaar. In het kader van wijk en dorpsgericht
werken zullen wij ons verdelen over andere locaties in Meppel
om op die manier meer zichtbaar te worden voor de inwoners
van Meppel. Hierdoor zal er vanaf heden geen
inloopspreekuur meer gehouden worden in de Molen de
Weert.
We zijn nog in gesprek met andere partijen om elders het
inloopspreekuur voort te zetten, u wordt hierover uiteraard
geïnformeerd wanneer er meer duidelijkheid over bestaat.
Wilt u graag met ons in contact komen? U kunt ons mailen
via: info@meppelvoorelkaar.nl of u kunt telefonisch contact
opnemen met Lianne Dolstra, lokale projectleidster op:
06-10 199 181.

Links: Dewi Mulder, rechts: Meta Veldkamp.

Meta Veldkamp, instructrice Gehandicapten
Paardrijden (PGM de Baander) heeft hier gehoor
aan gegeven door haar heldin op te geven. Haar
heldin is Dewi Mulder, een jongedame die zich al
jaren belangeloos inzet bij het gehandicapten
paardrijden. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij
manege de Baander en mede dankzij hun inzet
kunnen ruiters met een beperking genieten van
een paardrijles, menles of een huifbedrit.
Heeft u na het lezen van dit bericht interesse om
vrijwilliger te worden bij PGM? Kijk dan op
Meppelvoorelkaar voor actuele hulpvragen!
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