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NIEUWSBRIEF OKTOBER  NO. 1

Online marktplaats voor onderlinge hulp

Beste <<First Name>> <<Last Name>>,
Daar ligt hij dan: de eerste nieuwbrief van AmstelveenvoorElkaar. En daar zijn we met z’n allen
best een beetje trots op. In deze nieuwsbrief:
Presenteren wij heel kort de eerste resultaten van AmstelveenvoorElkaar
Hebben we een interessante hulpvraag voor je eruit gelicht
Delen we een filmpje dat ons inspireert
Lees je hoe je persoonlijk contact met ons kan opnemen
Ontdek je dat online deelplatformen als AmstelveenvoorElkaar onmisbaar zijn voor het
vinden van hulp

EEN GOEDE START!
AmstelveenvoorElkaar.nl, de online marktplaats voor onderlinge hulp, heeft een goede start gemaakt. In
de eerste maand na de lancering op 19 september, werd de website 2513 keer bezocht door 1925
verschillende gebruikers. Mensen die wel eens wat hulp kunnen gebruiken, vrijwilligers en organisaties:
ons platform is er voor iedereen!

UITGELICHT: LIEVE OUDE VROUW ZOEKT MAATJE
Ben jij een evenwichtig persoon met geduld, compassie en een brede interesse? En ben je bereid 1 keer
per week je tijd en aandacht te geven aan een lieve oudere vrouw met een pittig karakter? Dan zoeken wij
jou! Deze mevrouw wil graag gezellig kletsen over cultuur en reizen en zou graag eens een wandelingetje
maken als haar gezondheid dat toelaat. Ben jij degene die we zoeken? Neem dan contact op met Helma

MET WIE DRINK JIJ EEN KOP KOFFIE?
Een tijdje terug was ze te zien in de Wereld Draait Door: Dien Lacroix. Wat een verschil een kop koffie
met je buurman of buurvrouw kan maken! Dit filmpje blijft ons inspireren. Kijk wat jij bij jou in de buurt kan
doen op AmstelveenvoorElkaar

ONLINE DEELPLATFORMEN ONMISBAAR VOOR HET VINDEN VAN HULP
Online deelplatformen als AmstelveenvoorElkaar.com blijken niet alleen onder jongeren en fervente
internetgebruikers aan te slaan. Ook mensen boven de 50 zijn enthousiast. Uit onderzoek van STIPO
naar Zorgvoorelkaar.com, blijkt dat 60% van de gebruikers aangeeft dat deze website voor hen onmisbaar
is in het vinden van hulp. De nieuwe, informele manier van delen leidt bovendien tot meer contacten in de
buurt en zorgt ervoor dat mensen makkelijker hulp en zorg durven te vragen.

PERSOONLIJK CONTACT
Niet zo handig met de computer? Of liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op via 020
7603400. Je kan bij ons terecht voor:
hulp bij het gebruik van de website
hulp bij het vinden van een geschikte vrijwilliger of passend vrijwilligerswerk
een vrijwilliger via de Buurthulpdienst van AmstelveenvoorElkaar
Ook als je vragen, tips of ideeën hebt, horen we graag van je.

WAT IS AMSTELVEENVOORELKAAR?
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AmstelveenvoorElkaar.nl
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