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GOED VOOR MEKAAR WAALRE
De tweede Nieuwsbrief van ons platform GoedvoormekaarWaalre ligt nu voor je. Ik zeg
bewust ons omdat het echt een platform is voor en door inwoners. Iemand helpen voelt goed
en hoeft niet ingewikkeld te zijn. Laat je inspireren door de ervaringsverhalen in deze
nieuwsbrief en vraag mensen in je omgeving om mee te doen aan het Goed voor Mekaar
onderzoek. Heb je nog geen account op GoedvoormekaarWaalre.nl? Schrijf je dan in en
maak kans op een boodschappentas van Albert Heijn Aalst.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Yvonne Schouten, projectleider

JONG LOOPT STAGE BIJ OUD
Vijf jaar geleden is de nu 23 jarige
Ugubaad Hassan Bahir uit Somalië
in Nederland komen wonen.
Inmiddels is zij getrouwd, heeft zij
een dochtertje van 5 maanden oud
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vertelt André de Looff.

LEES MEER...

LEES MEER...

REGISTREER JE OP
GOEDVOORMEKAARWAALRE.NL EN
PAK JE VOORDEEL BIJ AH!
Registreer je op Goedvoormekaarwaalre.nl
en maak kans op het winnen van een Albert
Heijn boodschappentas ter waarde van 40,euro. Op zaterdag 20 mei staan we tussen
10.00 en 14.00 uur bij de Albert Heijn in
Aalst in de koffiehoek. Wanneer je je bij
onze stand ter plekke registreert, ontvang je
10 actiecoupons van AH Prijzen festival.
Nodig ook andere mensen in je omgeving uit
om zich in te schrijven op
Goedvoormekaarwaalre.nl.

LEES MEER...

HULP NODIG BIJ HET AANMAKEN VAN
EEN ACCOUNT?
Wil je ook hulp bij het aanmaken van een account en het gebruik van de website
www.goedvoormekaarwaalre.nl? Neem dan contact op met Vrijwilligers Waalre per email via: vrijwilligerswaalre@gowwelzijnswerk.nl of telefonisch via: 040-7440416. Zij
maken graag een afspraak met je!

NAAMSBEKENDHEIDONDERZOEK
GOED VOOR MEKAAR
Om inzicht te krijgen in de
naamsbekendheid van het project Goed
voor Mekaar Waalre en het online platform
goedvoormekaarwaalre.nl hebben we een
enquête opgesteld. Met behulp van de
enquêteresultaten kunnen we de
communicatie over ons

project verder optimaliseren. Wij verloten
onder de deelnemers drie cadeaubonnen ter
waarde van € 50,- van Planterij/Zorgkwekerij
de Pimpernel. Via de link:
https://nl.surveymonkey.com/r/GNTGXPR kun
je voor 15 juni 2017 de vragenlijst invullen.
Nodig ook anderen in je netwerk uit om de
enquête in te vullen. Op die manier krijgen
we een zo compleet mogelijk beeld. Alvast
bedankt voor je hulp!

INSPIREER ANDEREN!
Heb je ook een match gevonden op GoedvoormekaarWaalre.nl en vind je het leuk om
anderen hiermee te inspireren door je verhaal op GoedvoormekaarWaalre.nl, in De
Schakel en op social media te delen? Stuur dan een mail naar communicatie@waalre.nl
en we nemen contact met je op.

MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.GOEDVOORMEKAARWAALRE.NL
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