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De Quiet Tilburg Courant

Feest!?

Zorgen dat er 
niemand omvalt

‘De beste dingen 
komen van onderop’

‘Trots als ik rondkom 
van 50 euro’

Samen dankbaar
werk doen

‘Juist nu naar 
elkaar omkijken’

‘Met wegkruipen
kom je niet verder’

4 5 11 12 13 15

Tel de Q’s 
en win

Armoede 
in Tilburg

Zo solidair is
Tilburg nu al

En toen was
er corona

Zo begon het

Heb jij het 
Quiet-virus al?

De prikkelende glossy Quiet 
500 zette stille armoede op 
de kaart. Het resultaat: naar 
Tilburgs voorbeeld zijn er al 
11 Quiet Community’s door 
heel Nederland, die armoede 
verzachten en mensen 
versterken. 

Volg de Quiet-tijdlijn

Onze Community verzacht armoede en versterkt mensen. We bestaan 5 jaar en daar mogen véél 

Tilburgers trots op zijn. In deze krant leggen we uit hoe het werkt en… wat jij kunt doen voor de 

naar schatting 18.000 Tilburgse huishoudens voor wie elke maand (veel) te lang is.

Nog meer lawaai 
voor stille armoede

Rabia en Ahmed Dirk Sjan Gwen en René Ralf Shirley

inclusief deze!

18.000 huishoudens!

Kijk in het hart

Quiet in actie!
Metéén uitslag!

Doe de test

Weggeefprijsvraag
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2013 “We moeten aandacht vragen
voor de toenemende stille armoede.”
 - Ralf Embrechts & Anton Dautzenberg 

Wereldarmoededag
17 oktober 2013

Ondersteuning en 
financiering via

Dirk Lips & 
Harry Hilders

2015

Lancering 
Quiet 500 #1

César Becx�




Nieuw!

QUIET 
Tilburg

Werving
van sponsors
en supporters 

van start

Quiet-member inschrijven 
bij de Voedselbank
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2015 2016

Dit is het pro bleem

Dit doet Quiet Tilburg eraan
Verzachten Versterken Vertellen

Met de hulp van honderden lokale 
ondernemers kunnen we 1.600 Tilburgse 
huishoudens regelmatig blij maken met 
een gratis dienst of product. In vijf jaar 
konden we zo samen al voor zeker 25.000 
geluksmomenten zorgen: hoe tof is dat!? 

In een community steun en stimuleer je 
elkaar. Lotgenotencontact, het opbouwen 
van een sociaal netwerk, zelfvertrouwen 
opbouwen, je vaardigheden als vrijwilliger 
inzetten voor jezelf en anderen: bij Quiet doen 
we er alles aan om mensen vooruit te helpen.

Dat doen we voortdurend via quiet.nl/tilburg, 
Facebook (quiettilburg) en veel activiteiten, 
lezingen en presentaties. Elk jaar rond 
Wereldarmoededag (17 oktober) doen we 
er nog een schep bovenop: alles om stille 
armoede op de kaart te krijgen.



Wereldarmoededag
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+ Editie 
QUIET Kids

Meer members,
meer sponsors

meer vrijwilligers

Start 
inloopochtenden
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Lancering 
Quiet 500 #2

Quiet Community Tilburg bestaat vijf jaar. Feest? 
Zeker! Er valt genoeg te vieren. Zo mocht onze 
piepjonge organisatie dit jaar de Nationale 
Vrijwilligersprijs ontvangen, een hele eer. En wat te 
denken van de pakweg 25.000 geluksmomenten die 
we in die vijf jaar hebben mogen doorspelen aan onze 
’members’, veelal mensen die vertrouwd zijn met de 
Voedselbank. Dat hebben we kunnen doen dankzij 
de hulp van maar liefst 400 sponsors die begrijpen 
hoe belangrijk het is dat iederéén kan meedoen. Hun 
belangeloze bijdragen geven een signaal: ‘je hoort 
erbij, je wordt gezien’.

Met die verzachting begint meteen de versterking. 
Dat is echt ons ding: mensen vertrouwen geven, hen 
stimuleren om een sociaal isolement te voorkomen 
of doorbreken, actiever te worden, hun talenten 
te benutten en in te zetten. Voor zichzelf en voor 
anderen. Elke keer dat we dát zien gebeuren is 
sowieso een feest.

En toch, tóch heeft de viering van ons lustrum 
een schurend randje. Armoede is helaas booming 
business, waar steeds meer mensen mee te maken 
krijgen. Ook in Tilburg, zéker in Tilburg. De cijfers 
hiernaast spreken boekdelen, en die dateren nog van 
vóór de huidige crisis. 

Deze pagina’s laten kernachtig zien hoe diep armoede 
kan ingrijpen in het leven van mensen. Het meest 
schrijnend: die 4.000 kinderen onder 18 jaar in onze 
stad die een hoog risico lopen om in armoede op te 
groeien. In coronatijden is dat een Willem II-stadion 
‘vol’ met kinderen die op veel meer dan anderhalve 
meter achterstand komen te staan. Voor hen kan er 
vaak zelfs geen kinderfeestje af. 

Dat houdt ons scherp en hopelijk jullie ook. 
Want zonder de inzet van al die Tilburgers - 
ondernemers, supporters, vrijwilligers, donateurs, 
partnerorganisaties en natuurlijk onze eigen members 
- zou onze missie extra lastig worden. Juist nu is 
verbinding in Tilburg hard nodig. Daarom presenteren 
we je in deze chique courant niet alleen nare feiten 
over armoede, maar vooral veel positiviteit en 
hoopgevende verhalen. Met een knipoog bovendien. 
Zo zijn we erg benieuwd aan welke Quiet-member jij 
jouw prijs in onze Weggeefprijsvraag gaat schenken. 
En vooral ook of jij de Quiet-virustest op pagina 14 
met glans doorstaat. Zo ja, dan horen we graag van je!

Warme groet,

Stefan Jansen
voorzitter Quiet Community Tilburg

Beste 
Tilburgers,Dit is het pro bleem

25.000 geluksmomenten

Voor 1.600+ gezinnen

Dankzij 400 sponsors
Kijk maar op pagina 8/9!
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Nieuw!
Nieuw!

Nieuw!

“Ik deel Quiet.
Jij ook?” 

Landelijke 
campagne

Eigenlijk zou Quiet-member Anne-Marie alleen maar 
voor een fotosessie naar de Besterdring komen. Maar 
vlug-vlug, dat is niet de gastvrijheid die Rabia en haar 
broer Ahmed voor ogen staat. Ondanks de drukte 
rond de opening van hun nieuwe restaurant Silk Road 
aan de Heuvelring duiken zij gezamenlijk de keuken 
in om voor Anne-Marie én de fotograaf een keur 
aan Oosterse gerechten te bereiden. De hartelijke 
ontvangst doet haar zichtbaar goed.
   
Dat onthaal heeft alles te maken met de achtergrond 
van de familie Alizadah. In 1996 ontvluchtten vader, 
moeder, zeven dochters en twee zonen hun door 
oorlog verscheurde vaderland Afghanistan. Tijdens 
en na hun vlucht naar veiligheid werd eens te meer 
duidelijk waar het om draait in het leven. “Mensen  

 Rabia Alizadah valt haar gast bij: “Wij merken dat 
ook. Dat het de mensen niet zozeer om dat gratis 
eten gaat, maar dat ze het vooral waarderen dát 
er aan hen gedacht wordt. Hier kunnen ze even 
zorgeloos genieten. Daar doen wij graag extra moeite 
voor. Bij ons in de familie zeggen we altijd: als we 
elkaar vasthouden valt er niemand om.”

Dat is ook de reden dat Sarban in samenwerking met 
Stichting Samen Doen en De Rooi Pannen Tilburg 
een maatschappelijk project heeft opgezet. Onder 
het motto ‘Sarban de Toekomst’ bieden ze jonge 
asielzoekers een opleiding in het horecavak. Rabia: 
“Het is een kwetsbare groep die we zo graag ervaring 
willen laten opdoen, zodat ze meer mogelijkheden 
hebben op de arbeidsmarkt. Door de lockdown is het 
helaas even stil komen liggen, maar nu kunnen we 
gelukkig weer vooruit. Want voor hen is het natuurlijk 
extra moeilijk geweest, ze hebben vaak geen sociaal 
netwerk of familie hier. Als ze thuis komen te zitten, 
zijn we bang dat ze in een sociaal isolement raken.”
 
Iets teruggeven
Intussen is Anne-Marie meer dan voldaan. Ahmed 
maakt voor haar nog een goedgevulde box klaar, 
voor thuis. “Zovéél? Wat lief! Dat ga ik morgen samen 
met een vriendin opeten! Weet je wat voor mij ook zo 
mooi is aan dit soort geluksmomenten? Dat je ook 
eens iemand kunt traktéren. Iets kunt teruggeven 
aan iemand die jou geholpen heeft, niet alleen steeds 
‘dank je wel’ hoeft te zeggen. Als je krap moet leven 
zit dat er normaal gesproken niet in, en dat voelt dan 
niet… gelijkwaardig, begrijp je?”

QUIET 
Den Bosch

QUIET 
Groningen

QUIET 
Maastricht

van allerlei nationaliteiten reikten ons de hand, 
hielpen ons. Wij willen graag iets teruggeven, als 
bedrijf, maar vooral ook als ménsen. Er is toch 
niets mooiers dan iemand anders een glimlach te 
bezorgen?” zegt Rabia. Dat is dan ook de reden dat  
ze bij Sarban al jarenlang met grote regelmaat Quiet-
gezinnen trakteren. 
 
Niet uit de voeten
Anne-Marie (68) is alleenstaand en haar gezondheid 
laat het nodige te wensen over. “We gaan er geen 
medisch journaal van maken, maar ik zit met mijn 
longen en heb chronische pijn aan mijn heup.” Sinds 
twee jaar is ze aangewezen op een scootmobiel, 
wat de mogelijkheden om zelfstandig dingen te 
ondernemen toch beperkt. Haar financiële situatie 
werkt evenmin mee.  

“Ik moet het doen met mijn AOW, want pensioen 
ho maar. Mijn kinderen nemen me natuurlijk wel 
regelmatig mee, maar doordeweeks is het eenzaam 
als je niet uit de voeten kunt. En met die lockdown 
was ik natuurlijk nog meer op mezelf aangewezen. 
Plus dat mijn oude plek niet berekend was op 
scootmobielen, dat gáf me een hoop stress.”  
 
Verbinding
Dat ze, midden in de lockdown nog wel, moest 
verhuizen is voor Anne-Marie een geluk bij een 
ongeluk gebleken. “Ik kijk nu uit op het Spoorpark, 
heerlijk dat leven om me heen. En ik heb een mooi 
plekje voor mijn scootmobiel, echt top!” Het zal 
haar helpen het sociaal isolement buiten de deur te 
houden. Net als de aanbiedingen van sponsors die 
ze regelmatig via het Quiet-platform krijgt. “Zeker 
weten! Je kunt een keertje eropuit zónder je af te 
vragen of je het wel kunt betalen. Het is geweldig dat 
al die sponsors begrijpen dat dat voor veel mensen 
niet is weggelegd. Daarom stuur ik ook altijd een 
bedankje met een leuke foto, niet om te slijmen, maar 
gewoon… omdat ik het zo waardeer dat mensen daar 
bij stilstaan, en voor verbinding zorgen.” 
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‘Als we elkaar vasthouden 
valt er niemand om’

Het zijn twee onmisbare ingrediënten in het Quiet-menu: een 
sponsor die iemand in een kwetsbare situatie een steuntje 
in de rug geeft én een member die uit dat gebaar nieuwe 
energie put om uitdagingen het hoofd te bieden. Quiet-member 
Anne-Marie en sponsor Rabia Alizadah van restaurant Sarban 
vertellen ieder hun kant van zo’n ‘geluksmoment’. 

Wil jij of jouw bedrijf ook bijdragen aan de 
armoedeverzachting in Tilburg? Doe dan 

voor de zekerheid even de Quiet-virustest op 
pagina 11 en neem snel contact met ons op.

2017 2018

Foto’s: Hans van Dongen
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Nieuw!
Nieuw!

Nieuw!
Quiet Fonds
De opbrengsten van beide 
Quiet 500-edities - € 100.000 - 
komen beschikbaar voor 
vernieuwende initiatieven

Zijn succesvolle bedrijf Libéma exploiteert tal van 
accommodaties, vakantieparken en attractieparken. 
Beekse Bergen is - zeker voor Tilburgers - de 
bekendste parel aan de ketting.

Maar Dirk Lips is zelf niet van de parelkettingen. 
“Die Quote 500, daar hou ik niet zo van, al dat 
gepoch met geld. Omdat jullie Quiet 500 bedrieglijk 
veel leek op de Quote 500, was het eigenlijk toeval 
dat ik ‘m toch doorbladerde. Het was een eyeopener. 
Ik dacht voorheen nogal zwart-wit over armoede: 
eigen schuld. Door de verhalen in de Quiet 500 
besefte ik dat dit vaak niet zo is. Dat je ook door 
een opeenstapeling van pure pech in fi nanciële 
problemen kunt komen, met alle ellende van dien. 
En dat armoede je kan verlammen.”

Lokale solidariteit
Reden voor Lips - én vastgoedondernemer 
Hilders - om te reageren op de oproep van de 
initiatiefnemers van de Quiet 500, Ralf Embrechts 
en Anton Dautzenberg. Al snel ontstond het plan om 
armoede regionaal te verzachten. Lips gaf er wel een 
duurzame twist aan. 

“Je kunt een eenmalige donatie doen, maar ik vond 
het veel nuttiger om het geld te gebruiken om écht 
iets op te zetten. We kwamen uit op het idee van een 
community. Aan de ene kant een beroep doen op 
lokale solidariteit, maar tegelijkertijd uitgaan van de 
eigen kracht van mensen in armoede. Daar geloof ik 
in: de beste dingen komen altijd van onderop. 
De mensen moeten het uiteindelijk zélf doen.”

Zo kon in Tilburg in 2015 de eerste Quiet Community 
van start, gesteund door de bijdragen en expertise 
van Lips en Hilders. Lokale sponsors - ondernemers 
en particulieren - werd gevraagd gratis diensten en 
producten aan te bieden. Vernieuwend: het online-
platform dat die aanbiedingen eerlijk verdeelt onder 
de mensen in armoede. Tegelijkertijd stimuleert de 
community haar ‘members’ nadrukkelijk. om een 
dreigend sociaal isolement te doorbreken en samen 
initiatieven te nemen: goed voor hun zelfvertrouwen.

Verrast
De formule sloeg aan. Al in de eerste wervingsronde 
boden tientallen ondernemers en privépersonen 
spontaan hun medewerking aan. Tot lichte verbazing 
van Dirk Lips, zo gaf hij indertijd aan. “Het is natuurlijk 
een heel eenvoudig idee, maar dat nu al zóveel 
ondernemers zouden meedoen had ik niet verwacht. 
Het succes is ook te danken aan de mensen die de 
ondernemers benaderen en het team dat het platform 
bouwt. Want daar zit natuurlijk heel veel werk in.”

Die verbazing is er door de jaren heen niet minder 
om geworden, zoals je hiernaast kunt lezen. Net voor 
de coronacrisis telde Quiet Tilburg namelijk zo’n 400 
sponsors, die garant staan voor een breed scala aan 
aanbiedingen voor ruim 1.600 Tilburgse huishoudens. 
Veel van het dagelijkse werk binnen de community 
wordt gedaan door actieve teams van mensen die uit 
eigen ervaring weten hoe armoede kan knellen. 

QUIET 
Rotterdam

QUIET 
Drechtsteden

QUIET 
Hilvarenbeek

Quiet Tilburg
verhuist naar

de Hoflaan
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‘De beste dingen komen 
altijd van onderop’

Quiet door 
heel Nederland

“Ja, zoveel sponsors, 
prachtig! Dat geeft aan 
dat ondernemers begrijpen 
dat armoede een groot 
probleem is. Dat Quiet 
Tilburg erin slaagt al die 
mensen te activeren - 
sponsors én members - is 
precies wat we in 2015 
beoogden. Het staat als een 
huis. Natuurlijk heeft nu de 
coronacrisis ook voor veel 
sponsors gevolgen, maar ik 
ben ervan overtuigd dat de 
solidariteit ongebroken blijft.” 

In 2013 kregen alle miljonairs uit de Quote 500 een gratis exemplaar van de Quiet 500 

in de bus. Met juist verhalen van mensen die alleen maar kunnen drómen van een gevulde 

portemonnee. Twee van de ontvangers, Dirk Lips en Harry Hilders, sneed de inhoud 

van deze armoedeglossy zo door de ziel, dat ze zich gingen inzetten voor verzachting van 

armoede. Zij gaven de aanzet tot de eerste Quiet Community in Tilburg en ondersteunen 

die nog steeds. Dirk Lips vertelt over zijn motivatie en blikt terug op de eerste vijf jaar.

Het Tilburgse concept is uitgerold in tien 
andere steden en regio’s: er zijn inmiddels 
ook Quiet Community’s in Den Bosch, 
Maastricht, Groningen, Hilvarenbeek, 
Drechtsteden, Rotterdam, Nijmegen, 
Oss, Eindhoven en Roosendaal.

2018 2019

- Dirk Lips



Nieuw!
Nieuw!

Nieuw!

Dit is de opdracht
‘Driehonderdrieëntwintig, driehonderdvierentwintig, drieh… hè, 
zet dat ding eens zachter, ik kan me zo niet concentreren… 
driehonderd… ja, nou ben ik het kwijt. Moet ik weer hélemaal 
opnieuw beginnen!’ Ai, daar ging iets mis. Aan jou de taak om een 
betere methode te vinden om alle Q’s en q’s in deze Quiet Tilburg 
Courant te tellen. Simpel toch? Twee tips. De Q’s op de foto’s tellen 
ook mee. Enne… vergeet de Q’s van het woord Quiet niet! 

Heb je nog vragen over de regels? Die kun je stellen via 
communicatie@quiet.nl. 

Ons speciale reglement
De prijzen worden toegekend aan de tien inzenders die het dichtst 
bij de juiste oplossing zitten; bij gelijk eindigen wordt geloot. Quiet-
members mogen een gewonnen prijs zelf houden. Ben je géén 
member van Quiet en val je in de prijzen? Dan is er voor jou een 
extraatje: het plezier van het weggeven. Je mag - zeg maar gerust: 
moet -  je prijs namelijk schenken aan een Quiet-member naar 
keuze. Ken je er géén? Dan verloten wij het door jou gewonnen 
cadeau onder alle members.

Dagenlang 
quarantaine- 

plezier!

Ideaal om 
je kids quiet  
te krijgen!

QUIET 
Nijmegen

QUIET 
Eindhoven

QUIET 
Oss

We hebben 400 
Tilburgse sponsors

GRATIS Feesteditie6 quiet.nl/tilburg

De Quiet 
Weggeefprijsvraag

Tel de Q’s en win! 
En geef je prijs weg

De herfst guurt, het virus loert, thuisquarantaine dreigt,  
maar bij Quiet Tilburg laten we ons niet op de kop zitten.  

Rond Wereldarmoededag, zaterdag 17 oktober, gaan we daarom 
‘gewoon’ weer eens flink lawaai maken om aandacht te vragen 
voor stille armoede. Het programma vind je op de achterzijde. 

Ook op deze pagina’s is het feest, met een heus prijzencircusje. 
Maar wel een met een Quiet-twist…

2019 2020



Nieuw!

Dit kun je winnen of weggeven

Meer prijzen zijn welkom!
De inzendtermijn sluit pas op 8 november, dus je hebt nog alle tijd 
om iets toe te voegen aan ons prijzenpakket. Ook een gloednieuwe 
Postcodeloterijfiets over, bijvoorbeeld? Bel of mail gerust naar  
013-7820102 (’s ochtends op werkdagen) of tilburg@quiet.nl.

Het aantal Q’s is volgens mij: ……....................................................

Mijn naam: ……………………..................................................................

Mijn adres: ………………………………………………………………….......................

Mijn telefoonnummer: ……………………................................................

Mijn e-mailadres: ………………………......................................................

Ik ben wel / geen* Quiet-member

* streep weg wat niet klopt

Zo doe je mee
Zorg dat de gegevens uit het formuliertje hiernaast uiterlijk 8 november bij 
ons terecht komen. Dat kan door… 
* ze te mailen naar communicatie@quiet.nl. Alleen je eerste inzending telt. 
* het formulier uit te knippen en in een gefrankeerde enveloppe te sturen                
   naar: Quiet Tilburg, Hoflaan 23, 5044 HA Tilburg. 
* het op de Hoflaan 23 door de brievenbus te gooien.

Lekker mobiel
We kregen een FB-berichtje van 
José: ‘Ik heb een Postcodeloterijfiets 
gewonnen, maar heb die niet nodig. 
Kunnen jullie daar iets mee?’ Zeker 
weten, want mobiliteit is voor 
mensen in armoede vaak een nijpend 
probleem: de kosten van busritten 
en fietsreparaties hakken er flink in. 
Topcadeau, José!

Even ontspannen!
Veel Quiet-members hebben last van 
armoedestress. Bij onze sponsor 
Chockdee aan de Willem II-straat weten 
ze daar wel raad mee. Wie mag er 
anderhalf uur gaan genieten van een 
ontspannende Thaise massage?

Geknipt voor jou
Achter deze deur aan de Wilgenstraat 
zijn de afgelopen vijf jaren heel wat 
Quiet-members hartelijk ontvangen 
voor een gratis knipbeurt. Ook nu zet 
Haarstudio Loots graag de schaar in 
(de corona-wildgroei van) een member.

Op maat voor jou!
Clothing4You is een stichting die 
zeer regelmatig kledingpakketten 
samenstelt en schenkt aan Quiet-
members. Echt een boost voor 
hun gevoel & zelfvertrouwen. We 
zijn benieuwd naar de maat van de 
gelukkige!

Onbetaalbaar
Ook al zo’n fijn cadeau dat door een 
solidaire Tilburger bij ons afgeleverd 
werd om weg te geven: letterlijk 
onbetaalbaar, deze gloednieuwe Lego-
boxset. Maak jij er een Quiet-kid heel 
erg blij mee?

Heel Quiet bikt
Iedere wéék serveren ze bij Bikken 
& Bakken aan de Piushaven een 
lunch voor een Quiet-member en een 
dierbare: 52 geluksmomenten per 
jaar! Wie gaan er samen nummer 53 
beleven?

Berg je maar!
Beekse Bergen is al vanaf het begin een 
ruimhartige sponsor. Bij een vijfjarig 
bestaan mogen vijf kaarten voor het 
Safaripark dan ook niet ontbreken. 
Wie mogen we met deze prijs voor de 
leeuwen gooien?

Op de gevoelige plaat
Al jarenlang is hij als vrijwilliger 
én sponsor aan Quiet verbonden. 
Welke Quiet-member wordt door 
stadsfotograaf Hans van Dongen 
met zijn of haar gezin op de gevoelige 
plaat vastgelegd, en fraai geprint en 
geframed door Foto Frans van Aerle?

Vlees én vis 
De Burgerij (heerlijke quiches!) is een 
Quiet-sponsor van het eerste uur. 
En later kwam daar het aquatische 
broertje De Visserij bij. We mogen een 
driegangendiner voor 2 personen in elk 
van deze restaurants weggeven.

Royaal gebaar
Gio’s Surinaams Eethuis aan de 
Noordhoekring doet er in tijden 
van corona juist heel wat schepjes 
bovenop, met éxtra veel aanbiedingen 
voor onze members. Nu ook weer: wie 
wint er een heerlijk maaltijdpakket voor 
4 personen?

QUIET 
Roosendaal

Corona treft ook Quiet: 
tijdelijke ledenstop

Ook onze sponsors 
hebben het zwaar

Quiet Tilburg wint de  
Nationale Vrijwilligersprijs

Onze sponsors 
haken weer aan
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• 013 Poppodium Tilburg
• ACES Direct
• Acrosports 013
• Ad Spapens Brood & Banket
• Agora
• Albert Heijn Piusplein
• Albert Heijn XL
• Alessandra Photography
• Almilia
• Amazing Projects
• Ambiance Schoonmaakdiensten
• Amio
• Anne Travel Foodie
• Annemiek van Meel
• Anton Dautzenberg
• Antwerpen Diamond House
• Anvers
• Appelsien
• Aquafun4you
• Argentina
• Ataraxia - Advies
• Auberge de Bonheur
• Avangi Hairfashion
• AVEC
• AXIS
• BackWERK
• Bagels & Beans
• Bakkerij Gouden Tijden
• Bakkerij Hicret
• Balanzzmassage
• Bank 15
• Bargus
• Basisschool Rennevoirt
• BBB Health Boutique
• Beans & Bites
• Beauty Centre Annabell
• Beauty Feet Hendrika
• Berlijn Café
• Beter Groenewoud
• Betty Bogaers sieraden
• Bezorgrestaurant De Beren
• Bij Angela
• BijZestig
• Bikken & Bakken
• Bistro St Sjaak
• Blaakend gezond
• Bloemsierkunst Artisjok
• BMN Bouwmaterialen
• BodyMindBalance
• Boekenschop
• Boekhandel Livius de Zevensprong
• Boerke Mutsaers
• Bones Consulting
• Books 4 Life Tilburg
• Bowers & Wilkins
• Boy Jonkergouw
• Brasserie ‘t Zusje
• Brasserie-Restaurant L’Orangerie
• Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting
• Broodje Jantje
• Broodjeszaak Sranang
• Brownies&downieS Tilburg
• Bruers Schilderwerken
• Buitengewoon
• Buitenom Tilburg
• Bureau Voor Beeldvorming
• Burgemeester Jansen
• Burger Business
• Burger Company
• Burju Kapsalon
• Buutvrij Tilburg
• By Tammy
• byChantalV
• Café Bakker
• Café Stoffel
• Cafetaria d’n Engel

• Cafetaria De Pan
• Capi Europe
• Care 4 Feet
• Carnaval specialist
• Carnavalsstichting Tilburg
• Carré Hair & Beauty
• Casa Blanco
• Casa do Saber
• Chico
• Chockdee
• Cinecitta
• City Massage
• CitySauna
• Claassen Logistics
• Clemens Bennink
• Clothing4U
• Close-Act Theatre
• Club Jolie Bar & Kitchen
• Club Pellikaan Tilburg
• Club Smederij
• Co-Active coaching
• Collezione-fashion
• Connect
• ContourdeTwern
• Couscousbar Olives & Spices
• Croes Connect
• Crovv Networking
• Daisy Lane
• DC Company
• De Beeldjutters
• De Beer Accountants & Belastingadviseurs
• De Beurspraktijk
• De Bibliotheek Midden-Brabant
• De Bovenste Plank
• De Burgerij
• De Dobbelsteen
• De Dwalerij
• De Fietssleutel
• De Frietboetiek
• De Gelukkige Professional
• De Gouden Mix
• De Groene Chef
• De Jong Snacks
• De Kaarsentempel
• De Kennismakerij
• De Klusfiets
• De Krachtcentrale 013
• De Krul/IJstijd
• De Kuierlat
• De Oliemeulen
• De Pannekoekenbakker
• De Pedicure in Tilburg
• De Poffertjesbakkers
• De Ponyfarm
• De Pret Pietjes
• De Rooi Pannen: Brasserie Rood
• De Verfkampioen
• De Visserij
• De Voort Advocaten | Mediators
• De Vos en de Craen
• De Zeefdrukfabriek
• De Zeven Geitjes
• De Zingende Decoupeerzaag
• Decathlon
• DELA Uitvaartcentrum Tilburg
• Den Herd Dierenkliniek
• Dental Clinics Tilburg Reeshof
• Dierenartsenpraktijk Tilburg
• Diggers Recordstore
• Discodip
• Dille & Kamille
• DKT Notarissen
• Do or Dye
• Dolfijn Bowling
• Dolph Cantrijn
• Doloris Meta Maze

• Domino’s Pizza Thomas van Aquinostraat
• Domino’s Pizza Tilburg Centrum
• Domino’s Pizza Tilburg Reeshof
• Domino’s Pizza Tilburg Wagnerplein
• Dons Noodleshop
• DPD Pakketservice NL
• Drie Roose Yoga & Coaching
• Droom van Steef
• Dwars Hotdogbar
• Dwight Reeshof
• Eazie
• Eetbar De Wagon
• Eethuis Twintig
• Eetsalon De Rotonde
• Eetsalon van Iersel
• Eindeloos!
• El Niño Batucada
• Elektruck
• Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
• Ella van Melis 
• Eureka Textiel
• Eurobakker
• Euroscoop
• Factorium Podiumkunsten
• Faja Lobi
• Faz Kappers
• Feestwinkel Van Hommel
• Feniks
• Festival Circolo
• Festival Levenslied
• Festival Tilt
• Fietstaxi en Transport Tilburg
• First Care
• Fish & Nuts
• Flex Car Rent
• Flipped Story
• Fontys Academie voor Danseducatie
• Fontys Hogeschool ICT
• Fontys Hogeschool Kind en Educatie
• Fontys Hogeschool voor de Kunsten
• Foot-Care By Laura
• Forbo Flooring
• Foto Frans van Aarle
• Foto Tuerlings
• Fráncy van Iersel
• Frank van Pamelen
• Freshheads
• Friandries Chocolaterie
• Frozi Yogi
• Fujifilm Europe
• Fysio Binnenstad
• G&S project
• GameLab LocHal
• Games Workshop Tilburg
• Gerda de Kort
• Gianotten Mutsaers
• Giardino d’Italia
• Gio’s Surinaams Eethuis
• Global Dental Science
• Goedegebuure & De Mooij
• Goed is Goed Kringloopwinkel
• Goedspeelgoed
• Grand Café Puur
• Grandcafetaria De IJsspecialist
• Green Bag Lady
• Grill-ig Tilburg
• Grotto
• Guill. van de Ven Fietsspecialist
• H&L Nails and Spa Salon
• Haar & Huis
• Haarstudio Loots
• Hair I Am
• Hall of Fame
• Handelsbanken
• Hans van Dongen
• Happy Italy
• Hasseltse kapel
• Hayai Sushi
• HEAL
• Heal Interior Design
• Heerkens van Bavel Bouw
• Heerlijckheid De Eksterhoeve
• Henry’s Barbershop
• Hesdo
• Het Dorstige Hert
• Het Lotuseffect
• Het Nederlandse Rode Kruis
• Het Vishuys
• Het Wapen van Tilburg
• Het Zonnelicht

Sponsors & partners van 
Quiet: ontzettend bedankt!
Wat zijn dat nou voor saaie pagina’s!? Niet dus. Deze schier eindeloze lijst van onze 
sponsors en maatschappelijke partners door de (vijf) jaren heen straalt namelijk 
kei-veel positiviteit en solidariteit uit. Allemaal hebben ze een bijdrage aan de 
armoedeverzachting in Tilburg geleverd. Velen doen dat nog steeds. Anderen pauzeren 
even, veelal noodgedwongen. Het maakt onze dankbaarheid er niet minder om: zonder 
jullie kunnen wij niks inpakken.
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• Het Zuidelijk Toneel
• High5products
• Hind Hakki Productions
• HLB van Daal
• Horeca T-Kwadraat
• Hostel Roots
• Huigevoort Fietsen
• Hulpmiddelen Nederland
• Ibiza
• I love Sushi
• IMW
• Indian Palace
• Inexpressie
• Ingrid van Sprang Opvoedcoach
• Innovabed Contract Bedding
• Intermezzo
• Interpolis
• Inza’s Soulkitchen
• Ivo van Leeuwen
• Janssen en Janssen | Kappers
• Jarig Jurkje
• JerkatEvents
• Johan Stekelenburg Stichting
• John’s Trendskappers
• Jolé speelgoed
• Jump XL Trampoline park
• Just Lots Fotografie
• Kaldi
• Kapper Vriens
• Kapsalon 2-gethair
• Kapsalon Schuurkes
• Karakter Tilburg
• Kebab & Go
• KFC Tilburg Centrum
• Kids love sneakers
• Kim’s Kroeg
• Kinemax Fysiotherapie
• Kiwanis Club Tilburg
• Klusbedrijf Korthals
• Klusbedrijf Martien Jonkers
• Kolektivo
• KraftBier
• Kringloop Korvel
• Kringloop Tilburg
• Kringloopbedrijf La Poubelle
• Kuddlezz
• Kwidam Woman’s Health Club
• KZO|O13 Advocaten
• La Cabaña
• La Nonna Trattoria
• Ladies’ Circle Tilburg
• Ladies Only Tilburg
• Landgoed de Paltz - Herman van Veen Arts Center
• Lasik Centrum Oogchirurgen
• Le Banizo Grill & Lounge
• LeenBakker AaBe Fabriek
• Leermakers & Van Dijck
• Leonoor Netten Healing
• Lieke Kapper
• Lindeboom Genootschap
• Lingerie Anja van den Berk
• Lions Tilburg Regte Heide
• Little Devil
• Lizzz Goudsmid
• Locals
• Loft 8 | woonwinkel
• Logistic Force
• Lokaal Zeven
• Lout4kids
• Love Drunky
• Lunchcafé Nieuwland
• Lunchroom De Katterug
• Lunchroom Van Vlerken
• Lustrum Versot Universiteit
• Magnafique
• MannaertMusic Zangpraktijk
• Marcia’s Taste of Peru
• Mariëla’s Beauty & More
• Marktartikelen.nl
• Masal
• Mauricio Franklin PT
• McDonald’s Piusplein
• McDonald’s Zuid & Reeshof
• Medan to Go
• Mee naar buiten
• Melati Dua
• Meneer en Mevrouw van Hout
• MerkVaardig
• Mima Mode
• Minos Pallas
• Mint & Pepr
• Mitra Drankenspeciaalzaken
• Monkey Coffee
• Mooi Zo Goed Zo
• Musicalvereniging BOeMS
• Nails by Rosa
• Najet’s Hairstudio
• Natasja de Nijs Fotografie
• Natuurmuseum Brabant
• Nei praktijk Tilburg
• Neoliet Tilburg
• Netto
• Neven Fotografie
• New Vulto
• New Wave kappers
• Nick J. Swarth

• Oculus Bilan
• OMC Stichting Goede Doelen
• Ondernemersvereniging JOST
• Ondernemersfonds Tilburg
• Ons Soepje
• Ontdekstation013
• P-Focused
• Paksini Yoga en Reiki
• Pannenkoeken Paradijs Tilburg
• PaRaDoX
• PAREL Express Oisterwijk
• Pathé Tilburg
• Paula van Houtum Natuurgericht Therapeut/Coaching
• Pedicure Herma Werkhoven
• Pedicure Mischa
• Pedicure René van Drunen
• Pedicure Roos Vermeulen
• Pedicurepraktijk Mi Foetoe
• Pedicurepraktijk Rianne
• Pedicuresalon Wendy Kuijpers
• Peer de Graaf
• Peerke Gebruikte Meubels
• Perez Perzische Tapijten
• Perry Sport
• Philharmonie Zuidnederland
• Pleïade
• PLUS IJsselstein
• Podomiek
• Poké and more
• Popi Pizza
• PortAgora
• Porto koffie en ijs
• Praktijk Superesse
• Primark Tilburg
• Prins Heerlijk
• Proeflokaal De Tuin
• Pyramide Reeshof
• Raakveld
• Rabobank Tilburg en omstreken
• RAK
• Ralf Kappers
• RAW
• Red Sun Video Concepts
• Reshare Store Leger des Heils
• Restaurant Waanzinnig
• Resto-013
• Riccio Kappers
• Richie’s Skaafijs
• Rijwielhandel Ton van de Klundert
• ROC Mode en Uiterlijke Verzorging
• Rogier van de Ven
• Ronde Tafel 28 Tilburg
• Roovertsche Leij
• Rotary Club Tilburg Leydal
• Runshop Greg van Hest
• Safaripark Beekse Bergen
• Salon Colors
• Samenwerkende Tandartsen Tilburg Zuid
• Sander Neijnens
• Sarban Afghaans Restaurant
• Sardina
• Say Jess Fashionstore
• SBA Flex
• Schoenmakerij Harrie
• Schoonheidsinstituut Lilianne
• Science Café
• Serve the City Tilburg
• Shinzo sushi lounge & grill
• Showburo Oase Richardo’s Magic
• Sign People 
• Silly Feet Pedicuresalon
• SilsPlace 
• Simit Plaza
• Simon Haen decorkunstenaar
• Sint in Tilburg
• Smeer ‘m
• SMO Traverse
• Snack Factory
• Snackbar Paletplein
• Social Salon
• Solmaz Academy
• Sounds
• Spar Zorgvlied
• Speelparadijs Circus City
• Spijkers Fietsen
• Spruit kinderfestival
• Stadsbrouwerij 013
• Stadscafé de Spaarbank
• Stadskombuis Harboury
• Stapperij De Korenbloem
• steck013.nl
• Stichting Avondvierdaagse
• Stichting ECCB Tilburg
• Stichting Jarige Job
• Stichting Joepiez
• Stichting Jurk
• Stichting Kinderhulp
• Stichting Kunstkabaal
• Stichting Leergeld
• Stichting MensDierNood
• Stichting Op Groene Voet
• Stichting Plezier in Lezen
• Stichting Social Energy
• Stichting Tilburgse Voedselbank
• Stichting Tulip Foundation for Arts, Sports and Elevation
• Stichting uit een goed hart

• Stichting Weekje Weg
• Stichting Zomerkampen Breda
• Studio 1974
• Studio MILU
• Studio Tilburg
• Stukafest Tilburg
• Suncare Tilburg
• Surinaams Koor Pramisi
• Sushi To Be
• ’t Taphuys
• Taalnetwerk Tilburg
• Taart uit Tilburg
• Taco Mundo
• Tandarts Michiel Schrijven
• Tandarts Ruigewaard
• Tandarts Schroeder
• Tandartspraktijk G. van der Zand
• Tante Pollewop
• Taohealing
• Tapperij De Lange Goedzak
• Team Kappers Tilburg
• TedxTilburg
• Textielmuseum
• Theater de Boemel
• Theater De Nieuwe Vorst
• Theaters Tilburg
• TIEN conceptstore
• Tigerprint
• Tilburg Ten Miles
• Tilburg te Water
• Tilburg Trappers
• Tilburg University
• TilburgFietsen.nl
• Tilburgs Netwerkdiner
• Tivolifonds
• Toffe Toys
• Topdirection P&O
• Topvogel
• Touch Hairstyle
• Trammelant
• Tran Nhu Y
• Trattoria Farci
• Tredici Ristorante Pizzeria
• Trimsalon De Blaak
• Tuinhuis Culinair
• Twan Hendriks
• Twist
• Uitspanning De Zeven Geitjes
• Undici Keukens
• Unieke activiteiten
• Urban Dance Academy
• Vadobag
• Van de Sanden Schoonmaakdiensten
• Van der Valk Gilze-Tilburg
• Van Dijk Afbouwprojecten
• Van Gastel Optiek
• Van Mossel Automotive Group
• Van Spaendonck
• Vapiano
• Vehorn
• Velerlei
• Vendor
• Verrassend Tilburg en Meer
• Vers Friethuys Perron3
• Villa Pastorie
• Vincents Tekenlokaal
• Vincentshop
• Vollenhoven Olie
• Voordeligkopen.nl 
• Vrouwengilde Tilburg
• Warandeloop Tilburg
• We Are Your New Generation
• Wereldpodium
• Wijnbar Cru
• Wilkin Sports & Design
• Willem II Betrokken
• Yala Rouwtherapie
• Yammie by Pims
• Yorbody Fysiotherapie
• Zainab GSM Shop Tilburg
• Zap u Hanki
• Zing ‘t Zelf
• Zoete Moed
• Zoete Zaken
• Zorba - food, drinks & more
• Zowiezo
• Zuiderzwam

Staat jouw naam er abusievelijk niet bij? Daar 
balen wij net zo van als jij. Bel of mail ons 
gerust om herhaling te voorkomen: 013-7820102, 
esther@quiet.nl.

Staat jouw naam er volkomen terecht niet 
bij? Daar ba… eh… bel of mail ons gerust om 
herhaling te voorkomen: 013-7820102,  
esther@quiet.nl. 



Tijdens die nare lockdown pleegden de vrijwil-
ligers van ons belteam vele honderden extra 
telefoontjes. ‘Hoe gaat het?’ en ‘Kunnen we iets 
voor je doen?’ vroegen ze aan onze kwetsbare 
ouderen en gezinnen met jonge kinderen. 

Toen het weer mooier werd, vonden we 
buiten een alternatief: Quiet On Tour, steeds 
op een ander ruim Tilburgs grasveld. Zowat 
alle stadsdelen kwamen aan bod voor de 
Uitloopochtend, een feestje van weerzien en 
lotgenotencontact. Met dank aan alle vrijwilligers 
die voor de logistiek en gastvrijheid zorgden.

Ook dit jaar weer een hoogtepunt: de 
gezinsvakanties die we dankzij de Stichting 
Weekje Weg kunnen aanbieden aan maar liefst 
40 Quiet-gezinnen. Even de zorgen achter je 
laten, dat is in twee opzichten onbetáálbaar. In 
juli en augustus was het genieten in Vierhouten. 
Wees gerust: de foto is van vóór corona.

De Quiet-kids kregen we van op afstand toch 
even stil, met een filmpje annex prijsvraag:  
hoeveel eieren stopte de Paaskip één voor  
één in de vaas? 

Solidairiteit in de praktijk: onze vrijwilligers 
werkten graag mee aan een gezamenlijk initiatief 
van ONS Tilburg en Serve the City om kwetsbare 
Tilburgers in coronatijd een zeer goedkope 
of zelfs gratis maaltijd thuis te bezorgen. 
Hans, Chris én de Quiet-bus werden overal 
warm onthaald. Dankzij een donateur konden 
we overigens onze members nog 400 éxtra 
maaltijden schenken.

Coronacrisis of niet: Rabobank Tilburg en 
omstreken deed in samenwerking met Auberge 
du Bonheur éxtra moeite voor onze members: de 
40 luxe moederdag-pakketten waren meer dan 
welkom.

We gaven flink gas, qua communicatie naar onze 
members: 26 nieuwsbrieven met corona-info en 
-tips en een nieuwe besloten Facebook-groep. 
Die is populair: onderlinge steun, gezelligheid, 
ideeën en buitenkansjes. En we blijven het 
verhaal van stille armoede ‘naar buiten’ brengen. 
Onze openbare FB-pagina (quiettilburg) bereikte 
de mijlpaal van 2.500 likers.

Quiet Tilburg deed mee aan de tv-actie 
#NLBlijftThuis. Teamleider Wouter zette Fedde (5) 
en Meis (3) aan het werk om de hartenkreet Quiet 
steunt iedereen te stoepkrijten. Ze haalden er, 
gefilmd door een drone, zelfs de uitzending mee!

Een extra service voor Quiet-kids: dankzij een 
samenwerking met Stichting Kinderzwerfboek 
kunnen ze hun kijk- en leeshonger stillen door 
aan de Hoflaan een keuze te maken uit onze 
goedgevulde boekenkast.
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En toen  
was er  
corona

We hoeven het je niet uit te leggen. Mensen in armoede kregen extra klappen. Veel 
van onze sponsors kregen klappen en konden begrijpelijkerwijs even niets voor 
onze members betekenen. Met pijn in het hart moesten we besluiten ons platform 
met gratis aanbiedingen tijdelijk uit de lucht te halen, en een ledenstop in te 
voeren. 

Maar het was (en is) allerminst quiet bij Quiet. Met man en macht, en véél 
vrijwilligers, werken we stug door aan onze missie: verzachten, versterken, 
vertellen. Gelukkig hebben we de foto’s nog: een kleine greep uit onze corona-



Samenwerking is - zeker in coronatijd - het 
toverwoord. Daarom waren we, net als 
wethouder Rolph Dols (midden) extra blij dat 
we in juni en juli samen met ContourdeTwern 
een groot aantal voedselpakketten van Het 
Rode Kruis mochten uitdelen. 

De trouwe steun van de Kiwanis Club Tilburg 
bereikte een nieuw hoogtepunt: ondanks de 
afgelasting van de Kiwanis Rally deden de 
deelnemers alsnog een flinke duit in het zakje 
voor Quiet Community. We gaan er laptops van 
kopen, zodat Quiet-kids volwaardig kunnen 
meedoen op school.

Jelle en Dieuwertje van Lokale Zaken stelden 
samen met negen lokale ondernemers een 
Tasje vol Liefde samen en doneerden de winst 
van die Moederdagactie aan Quiet. Zó… eh… 
lief! 

Nóg een cheque, maar deze kwam niet alleen 
ten goede aan onze members, maar ook aan 
onze horeca-sponsors die harde klappen 
kregen. Gefaciliteerd door WeCare.nl kochten 
we - samen met trouwe sponsor Willem II 
Betrokken - horecabonnen in. Oké, druppels 
op de gloeiende plaat, maar het gaat om de 
intentie: we zijn één community.
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Armoede gaat vaak hand in hand met 
schaamte. Des te knapper dat er steeds 
Quiet-members opstaan die bereid zijn 
over hun ervaringen te praten. Sjan van 
Spaendonk (50) wil met haar verhaal 
ánderen stimuleren om niet te wanhopen 
en te vertrouwen op eigen kracht.  

De big smile van Sjan is terug

Ze hadden het zo goed voor elkaar, Sjan en haar 
toenmalige man. Beiden werkten, ze hadden een 
eigen huis en hoefden niets te laten. Toen verloor 
hij zijn baan en begonnen de problemen. En dan 
kan het snel gaan. “Van de ene op de andere dag 
anders gaan leven is een zware opgave. We hadden 
geen spaarpot. Via de Diamant-groep werkte ik nog 
15 uur, maar daar kom je niet ver mee. Dus eerst 
gingen de luxe dingen eruit. De auto, de telefoon, 
dat soort spullen. Uitgaan deden we niet meer. Een 
keer uiteten, naar de bioscoop, dat werd onmogelijk. 
We konden niets meer.” Het koophuis hing hun als 
een molensteen om de nek. Ze klopten aan bij de 
Schuldhulpverlening. Daar zijn we erg goed geholpen. 
Maar we ontkwamen er niet aan om het huis onder 
de marktwaarde te verkopen aan een huisjesmelker. 
Dat was zuur. Wij verhuisden naar een huurhuis.”

Gesloten lamellen
Financiële problemen komen zelden alleen. Een 
onbetrouwbare bewindvoerder zorgde voor extra 
complicaties. De armoedestress eiste bovendien 
zijn tol in Sjans huwelijk en leidde uiteindelijk tot een 
echtscheiding. “We praatten wel, maar we gingen 
anders om met elkaar. Er was boosheid, we maakten 
ruzie. De vonk van de liefde was gedoofd. Dat was 
een rechtstreeks gevolg van de armoedeval.”

Het overlijden van haar moeder, in 2017, was een nog 
hardere klap. “Mijn moeder was nummer één, mijn 
hartsvriendin!” vertelt Sjan. Door het gemis werd ze 
teruggeworpen op zichzelf. “Als je tien jaar voor je 
moeder zorgt en ze valt weg, dan is dat zwaar. Ik had 
mezelf naar de achtergrond geduwd. Nu moest ik 
opeens opnieuw leren leven.” 

Ze belandde in een depressie. “Ik sloot mezelf op. Ik 
kroop weg achter gesloten lamellen. Dat heb ik nu 
nog wel eens. Het rouwproces duurt voort. Er is geen 
geld voor een behandeling, al krijg ik wel goede hulp 
van een maatschappelijk werkster. Ik ben afgekeurd, 
ik zit in de WIA.” 

Bang met een brede lach
Sjan moest rond zien te komen van €50 per week. 
Aanvankelijk kon ze terecht bij de Voedselbank. “Dat 
kwam precies op tijd. Ik leefde al een tijd op brood. 
Maar ik had er zó’n moeite mee. Ik liep wel met een 
big smile naar binnen, maar ik scháámde me. Ik was 
kei-bang!” bekent ze. “Ik herkénde er ook mensen. Dat 
zelfs ik dacht: jij hier?! Van de andere kant zie je dat je 
niet bang hoeft te zijn. Je bent helemaal niet alleen…”
De angst om er bekenden tegen te komen verdween 
geleidelijk. “Ik besefte: ik hoef me hier helemaal niet 
voor te schamen. Ik durfde zelfs in een filmpje op 
YouTube te vertellen over mijn problemen. Mijn buren 
wisten nog niet dat ik schulden had. Toen ze het 
zagen, brachten ze een voedselpakket. Ze waren trots 
op me. Dat ik zomaar mijn verhaal durfde te vertellen! 

Tekst: Nick J. Swarth Foto: Roos Pierson

Weet je, als het over armoede gaat, staan mensen 
snel klaar met hun oordeel. ‘Het zal je eigen schuld 
wel zijn’, hoor je vaak. Nou, dat was in ons geval niet 
zo. Het overkwam ons.”

Actieve vrijwilliger
Niet alleen de schaamte overwon ze, ook haar sociaal 
isolement wist ze stapje voor stapje weg te duwen. 
Ze trok zich aan de haren omhoog, trok eropuit. 
Vrijwilligerswerk is haar op het lijf geschreven. Ze 
ging meekoken bij Kiemuur en helpt bij Samen Delen 
mee bij het samenstellen van pakketten voor mensen 
met een zeer kleine beurs. 
 
En bij Quiet Tilburg is ze al járenlang actief; ze maakt 
er schoon en helpt mee om het de bezoekers van de 
inloopochtenden naar de zin te maken. “Ik praat met 
mensen die vergelijkbare problemen hebben. Ik wil ze 
helpen en gelukkig maken met een big smile!”

Van de schulden is ze sinds een jaar verlost, al hapert 
haar budget nog steeds op die 50 euro per week. De 
magere jaren hebben Sjan getekend, maar ze staat 
sterker dan vroeger. “Ik ben nu gelukkiger. Ik waardeer 
ook veel meer. Wat ik aan heb is tweedehands, maar 
ik ben er blij mee. Je leert omgaan met weinig geld. 
Als je met die 50 euro toch uitkomt, heb je daar een 
goed gevoel bij. Ik vraag niet zoveel. En ach, iedereen 
heeft een rugzakje, klaar!”

“Ik ben nu gelukkiger. Ik waardeer 
ook veel meer. Wat ik aan heb is 

tweedehands, maar ik ben er blij mee. 
Je leert omgaan met weinig geld. Als 
je met die 50 euro toch uitkomt, heb 
je daar een goed gevoel bij. Ik vraag 
niet zoveel. En ach, iedereen heeft 

een rugzakje, klaar!”



René Verhoeven, vrijwilligerscoördinator bij Quiet Tilburg, 
kreeg begin dit jaar een bijzonder telefoontje. “Wij werken 
graag samen met ContourdeTwern en zij wilden ons 
voordragen. Zij vonden dat wij heel goed voldoen aan 
criteria die de jury hanteert voor toekenning van die 
prijs. Lokaal initiatief, sociaal doel, vrijwilligers die een 
heleboel zaken runnen, zich verder kunnen ontwikkelen en 
nadrukkelijk delen in het succes… het leek wel of ze ons al 
kenden daar bij de jury!”
Bij sluiting van de termijn bleek dat maar liefst 113 andere 
organisaties waren genomineerd. “Dat geeft aan hoe de 
prijs lééft door heel Nederland, maar het was toch even 
schrikken. We waren dan ook héél blij toen we hoorden dat 
we de fi nale hadden gehaald.”

Al sinds de start van de beweging staat Quiet in een goed blaadje bij prijzenjury’s. In 2016 werd 
samen met deelplatformbouwer Freshheads de Social Innovation Award én de Dutch Interactive 
Award in de wacht gesleept. Alsof het allemaal niet genoeg was, mocht Quiet 500-bedenker Anton 
Dautzenberg in datzelfde jaar de Impact Award omhoog houden.

En nu dan de Nationale Vrijwilligersprijs. Quiet-voorzitter Stefan Jansen,: “Prijzen winnen is 
natuurlijk geen doel op zich, maar het helpt wel om onze aanpak, en hoe die wérkt, breed onder de 
aandacht te brengen. Deze prijs is extra mooi: het gaat erom wat je dagelijks kunt betekenen voor 
mensen in armoede. En om de rol die zij daar zélf in pakken. Supertrots op al onze vrijwilligers!”   

Persoonlijke groei
Alle twaalf fi nalisten moesten hun nominatie kracht 
bijzetten met een vlog. Verhoeven legde daarin samen met 
member-vrijwilliger Gwen Alberto uit hoe de formule van 
Quiet Tilburg wérkt. “We kregen coaching van Lotte de Laat 
van Vlott, dat heeft zeker geholpen. De openhartige bijdrage 
van Gwen raakte je recht in het hart: een druk leven met 
werk en gezin, fl ink wat tegenwind, en dan toch veel energie 
steken in haar werk bij ons belteam en daar ook groeien in 
haar rol als coördinator.”

De presentatie moet ook diepe indruk op de jury hebben 
gemaakt, want op 16 april maakte minister Hugo de Jonge 

via een videoverbinding de uitslag bekend: Quiet Tilburg 
wint de Nationale Vrijwilligersprijs 2020! Het juryrapport 
voegde nog toe aan de feestvreugde: ‘Quiet Community 
is een prachtig initiatief dat met leuke activiteiten voor 
mensen die het zelf niet kunnen bekostigen echt wat 
toevoegt aan het léven van mensen. Tegelijkertijd zijn de 
vrijwilligers vaak mensen die zelf te maken hebben met 
armoede. Aan hen worden veel doorgroeimogelijkheden 
geboden. (…) Dat doen ze creatief en met veel positiviteit.’
“Een geweldige eer voor onze organisatie,” aldus René 
Verhoeven, “maar ook extra erkenning voor al onze 
vrijwilligers die zich vaak vanuit een probleemsituatie 
aan de haren omhoogtrekken om iets te betekenen voor 
anderen die het moeilijk hebben. Dat dat nou beloond wordt 
met een nationale prijs is een prachtige beloning voor onze 
mensen.”

Specifi eke vaardigheden
Overigens zijn niet alle vrijwilligers bij Quiet Tilburg zelf 
member. René Verhoeven: “Dat is juist het mooie: wij 
willen binnen de community zoveel mogelijk Tilburgers 
samenbrengen. Daarom zijn we dolblij met mensen 
die tijd vrijmaken om ons te helpen met hun specifi eke 
vaardigheden. We mogen bijvoorbeeld een beroep doen 
op fotografen en schrijvers om stille armoede onder 
de aandacht te brengen. Maar ook op mensen die hun 
schouders zetten onder een project of evenement, 
een deskundige die helpt bij het uitwerken van een 
communicatieplan of de sponsorwerving… geweldig dat 
deze mensen dat doen, vaak naast een drukke baan.” 
Quiet Tilburg beschikt over een compact team, samen 
goed voor nog geen 5 fte. “De lijnen zijn kort en de 
slagvaardigheid is groot. Maar we kunnen niet álles. 
Regelmatig borrelen prima ideeën op, waartegen we dan 
toch ‘nee’ moeten zeggen, omdat we er simpelweg geen 
tijd voor hebben. Op zulke momenten is het fi jn als je kunt 
terugvallen op extra kennis en tijd van buiten.” 
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We hebben ‘m!

Een hoogtepunt in het lustrumjaar van Quiet Community Tilburg is 

het binnenhalen van de Nationale Vrijwilligersprijs 2020. Vanwege de 

intelligente lockdown kon het feest niet meteen gevierd worden, maar 

de vreugde in heel wat Tilburgse huiskamers was er niet minder om.

Al eerder in de prijzen



Eefje Rolsma steekt graag een deel van haar vrije tijd in Quiet 
Community: project hier, evenement daar. Waarom gaat iemand, naast 
een drukke baan, ook nog eens vrijwilligerswerk doen? “Dat vraag ik me 
ook wel eens af, hoor”, lacht Eefje. “Maar het is heel simpel: ik heb alle 
kansen gehad om me te ontwikkelen, kan volop meedraaien, heb het 
goed. In feite ben ik kei-bevoorrecht. Toch logisch om dan iets terug te 
doen?” En waarom bij Quiet, heeft ze iets speciaals met armoede? “Niet 
direct. Ik kom uit een normaal gezin, absoluut niks te klagen. Maar toch 
was er aan het eind van de maand ook bij ons weleens stress. En ik 
herinner me een jaar dat het echt de vraag of we wel op vakantie konden. 
Dat dat mij is bijgebleven geeft al aan wat voor invloed het kan hebben 
op kinderen die écht met armoede te maken hebben.” 

Ralf Embrechts, mede-oprichter van Quiet, 
kijkt met gepaste trots terug op de eerste vijf 
jaren van Quiet Community: “Het is precies 
zo uitgepakt als we indertijd beoogden: een 
beweging van solidariteit tussen mensen die 

het goed hebben en mensen die het goed 
kunnen gebruiken. Dat is het mooie, dat we 
elkaar helpen door belangeloos te géven. Bij 

Quiet mag je bovendien zijn wie je bent met je 
eigen verhaal, je krijgt ruimte om te groeien. 
Het allermooiste in mijn ogen is dat mensen 
bij Quiet elkaar versterken, met vertrouwen 

als rode draad. Zo maken we samen die  
kloof tussen arm en rijk, tussen meedoen  

en thuiszitten, juist een beetje kleiner.”
Embrechts is als oud-voorzitter nog steeds 

zeer actief als Quiet-ambassadeur: “Goed dat 
Quiet blijft groeien, al wil je diep in je hart dat 

het niet nodig zou hoeven zijn. We zijn nog 
lang niet klaar, juist in deze tijd is het hard 

nodig naar elkaar om te kijken. Ik zet me met 
volle energie in om die warme Quiet-familie 

voor zoveel mogelijk mensen open te stellen.”

GRATIS Feesteditie13 quiet.nl/tilburg

Iets terugdoen Wil jij als niet-member ook 
jouw specifieke vaardigheden 
inzetten bij Quiet Tilburg? Doe 
dan eens de Quiet-virustest op 
pagina 14. Je krijgt meteen de 
uitslag. Is die positief? Neem 
dan snel contact op met René 

Verhoeven, rene@quiet.nl.

‘Het is een voorrecht om dit 
dankbare werk samen te doen’

‘Actief worden bij Quiet heeft me 
meer gebracht dan 14 jaar therapie’

- Gwen Alberto en René Verhoeven

- Hanny Heuvelink, member en vrijwilliger
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Heb jij het  
Quiet-virus al? 
Doe de test!
Het is ongevaarlijk, maar je kunt toch maar beter weten of 

je het hebt. Daarom hebben we een test ontwikkeld om je 

snel zekerheid te geven. We leggen je vier vragen voor.  

Welk antwoord verwoordt het beste hoe jij erover dent? 

Ook ónze analisten draaien overuren: je krijgt meteen de  

uitslag! Is die positief? Dan gaat onze deur aan de  

Hoflaan 23 wijdopen voor jou.

Wil jij of jouw bedrijf onze armoedeverzachting ondersteunen door eens 
per maand een gratis dienst of product ter beschikking te stellen?

Heb jij het vermogen om Quiet Tilburg nóg meer draagvlak te geven en 
wil jij  jaarlijks substantieel bijdragen aan onze compacte, slagvaardige 
organisatie?

Kun jij een klein bedrag per jaar missen om ons werk te ondersteunen? 
(Per maand mag ook!) 

Wil jij als privépersoon meebouwen aan onze Community? Je professionele kennis en  
vaardigheden in je vrije tijd belangeloos inzetten voor Tilburgers in armoede? 

Lekker meedoen?

Tussen Quote en Quiet Wij eren het kleine

Handen uit de mouwen?

Je uitslag is er al!

Lees meteen jouw resultaat!
Zo vrijgevig kun jij zijn

Zo vrijwillig kun jij zijn

A. Eens per máánd!? Ik denk eerder aan eens per wéék. Armoede is een 
groot probleem in Tilburg, lijkt me goed om daar met z’n allen iets  
aan te doen.

B. Als Quiet ervoor zorgt dat het bij mensen terecht komt die het écht nodig 
hebben: prima, kleine moeite!

C. Ik zou het best willen doen, maar nu - met die coronatoestand - zit het er 
even niet in.

D. Begin ik niet aan. Straks komen al die clubjes bij ons aankloppen, daar 
heb ik echt nul zin in.  

E. Armoede… wat is nou armoede? In Afrika, dáár hebben ze het arm!

A. Jullie aanpak spreekt me zéér aan. Ik vraag me al een tijdje af hoe ik iets 
terug kan geven aan de maatschappij. Geld, expertise, netwerk… wat is er 
nodig? 

B. Vraagje: mag ik dan zelf bepalen waar het geld aan besteed wordt?  

C. Ik steun nooit organisaties met geld, wél projecten of evenementen. 

D. Ons pa zei altijd: niets voor niets. Dus: what’s in it for me? Onder de 8% 
rendement ben ik niet geïnteresseerd. 

E. Ik vind dat mensen er zelf voor kiezen om arm te zijn.

A. Deze krant geeft me een tof gevoel: samen vooruit in onze stad. Wat is 
het rekeningnummer? Dan regel ik een automatische incasso voor jullie. 

B. Een machtiging om steeds een tientje af te schrijven durf ik niet te geven. 
Mag ik ook eenmalig iets overmaken?

C. Alleen als ik het kan aftrekken. Hebben jullie een ANBI-status?

D. Missen kan ik het best, maar hier trap ik dus niet in; zó doorzichtig dit.

E. Stelletje schooiers!

A. Ik las het verhaal van Eefje op pagina 13 en wil ook 
graag mijn vaardigheden inzetten voor een sociaal 
doel. 

B. Thuis hadden of hebben we het niet breed, dus ik 
begrijp hoe nuttig het is dat mensen een steuntje in 
de rug krijgen.     

C. Ik zou het graag doen, maar moet op het moment 
echt voorrang geven aan mijn eigen sores.

D. Ik heb Netflix bijna uit, het zwarte gat dreigt.

E. Wat schuift het?  

Koos je voor A of B? Het zal ons moeite kosten 1,5 meter afstand te houden. Als je 
je gegevens doorspeelt via esther@quiet.nl of 013-7820102, dan maken we snel een 
veilige afspraak.  
C gekozen? Alle begrip, maar mocht de lucht opklaren, dan weet je ons te vinden, hè?  
D of E aangekruist? Dan kunnen we je geruststellen: de kans dat je het Quiet-virus krijgt 
is te verwaarlozen. 

Van antwoord A krijgen wij meteen een Quiet-koortsaanval: je bent zwaar positief.  
Ga meteen in quarantaine met voorzitter Stefan Jansen: stefan@quiet.nl.  
Ook van B en C gaat onze hartslag flink omhoog. Hoog tijd voor een wederzijds  
consult via stefan@quiet.nl.
D of E aangekruist? Je mag meteen door naar AF, maar wij hoeven géén € 2000(0). 

Antwoord A rekenen we helemaal goed: NL04 RABO 0343 0106 07 ten name van Stichting 
Quiet Community Tilburg. Of kijk op https://quiet.nl/doneren/ en kies voor ‘Tilburg’.  
Ook uit de antwoorden B en C blijkt dat je niet immuun bent voor het Quiet-virus.  
Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan penningmeester Paul de Kok, paul@quiet.nl.  
De keuzes D en E… tja, je hebt een punt, maar wie met armoede te maken krijgt weet  
dat je met schaamte niet verder komt.

Vol overtuiging A of B gekozen? Naar jouw contactgegevens, 
achtergrond, motivatie, ideeën en vragen wordt uitgekeken door onze 
vrijwilligerscoördinator René Verhoeven: rene@quiet.nl. En al helemaal 
als je goed bent in fondsenwerving, schoonmaken, marketing, kleine 
klussen, social media, geschreven portretjes of leuke vlogs.  
Voor C hebben wij alle begrip. Antwoord D? Niet helemáál de motivatie 
waar wij op hopen. Aan jou om de thuisisolatie te doorbreken.  
Is het E geworden? Altijd een sterke binnenkomer. We hebben nog 
geen 5 FTE aan betaalde krachten; onze vrijwilligers mogen rekenen op 
een fijne werkomgeving, respect, waardering, teamuitjes en af en toe 
een leuke cursus of workshop,

1

2 3

4



Shirley is Surinaamse van geboorte, moeder van 
een zoon en drie dochters. Begin deze eeuw kwam 
ze, twee jaar nadat haar huwelijk gestrand was, met 
haar dochters naar Nederland. Het werken aan een 
betere toekomst ging haar aanvankelijk goed af, ze 
vond werk als doktersassistente.Tot haar lichamelijke 
gesteldheid roet in het eten gooide. Ze kreeg steeds 
meer last van haar 
knie en belandde 
in de ziektewet. In 
2006 raakte ze haar 
baan kwijt, en begon 
de armoedeval. 
Na twee jaar WW 
kwam ze in de 
bijstand, minder 
dan de helft van het 
salaris van weleer. 
De vaste lasten drukten steeds zwaarder. In korte 
tijd bouwde Shirley een schuld op van 10.000 euro. 
Ze werd letterlijk ziek van de situatie. “Ik schaamde 
me enorm. Als de buren me zagen en ik zou moeten 
uitleggen dat ik in een uitkering zat… De jongste 
woonde nog bij mij toen ik mijn werk verloor, maar 
met de kinderen sprak ik ook nooit over de armoede. 
Zo is die val dichtgeklapt, ik hield het geheim.” Ze 
sloot zichzelf op in haar huis. “Als de maatschappelijk 
werkster kwam trok zij de gordijnen open. Als ze weg 
was trok ik ze weer dicht…” 
 
Traumatiserend
Desondanks lukte het Shirley om weer betaald werk 
te vinden. De periode met een vast inkomen was 
echter van korte duur. Na drie maanden begon haar 
werkgever haar lastig te vallen. Op een dag waren 
ze onverwacht alleen op de werkplek en kon Shirley 
geen kant op toen hij zich aan haar opdrong. “Hij 
heeft me misbruikt. Het is me allemaal in een waas 
overkomen, het ging allemaal zo snel.”

Opnieuw was er de diepe schaamte, de angst dat 
mensen van haar gezicht zouden aflezen wat er 
was gebeurd. “Ik kon het niet verwerken. Ik was als 
een prop. De zelfverwaarlozing, dat was het ergste. 
Niet ontbijten, niet lunchen. Ik kreeg de diagnose 
posttraumatische stressstoornis en werd verwezen 
naar de GGZ.”De symptomen van PTSS kunnen 
hevig zijn. Slaapproblemen, concentratieproblemen, 
prikkelbaarheid en soms woedeaanvallen. Situaties 
die herinneren aan het gebeurde worden vermeden. 

Contacten onderhouden of zelfs 
boodschappen doen kan voor iemand 
met PTSS dan al een te zware opgave 
worden. Shirley kan erover meepraten. 
Inmiddels ook letterlijk, want door de 
hulp die ze heeft gekregen heeft ze 
geleerd om haar problemen te bespreken 

en met het 
verleden om 
te gaan. Haar 
vertrouwen in 
de mensheid, 
in mannen 
vooral, moest 
hersteld worden. Dat ging 
heel geleidelijk. “Pas na elf 
jaar durfde ik weer een jurk 
te dragen. Jarenlang kon ik 

mannen niet aankijken. Ik bleef op een afstand. Als 
mensen zeiden: wat zie je er mooi uit, dan geloofde 
ik gewoon het niet. Maar naarmate ik zie dat mensen 
het menen, kan ik het geloven. Zo wordt de last 
minder en minder.”

Veilig gevoel
Een mooie stap in haar herstel zette ze toen haar 
maatschappelijk werkster haar aanmeldde bij Quiet. 
Haar vuurdoop herinnert Shirley zich haarscherp. “De 
inloopochtend van 8 januari 2018. Het was heel druk. 
Aan een lange tafel zaten we tegenover elkaar. Ik zat 
daar maar met mijn handen tussen mijn benen. Ik 
kruip weg onder de tafel, dacht ik. Maar ik werd goed 
geholpen door de vrijwilligers, die stelden mij enorm 
op mijn gemak.” Na vier keer voelde ze zich als een 
vis in het water. Ze luisterde naar de verhalen van 
anderen. “Als je denkt dat het al erg met jou is, met 
anderen is het erger! Je bent niet de enige. Dat geeft 
een veilig gevoel”, concludeert ze nuchter. 
“Laatst vroeg iemand: hoe is die knop bij jou weer 
omgedraaid? Dat gaat stapje voor stapje. Er zijn 
nog steeds dagen dat ik me niet goed voel. Ik 
heb soms nog een paniekaanval, geeft ze toe, “Of 
opeens boosheid. Dan leg ik het lepeltje niet in de 
afwasmachine, maar góói ik het!”

Blikvanger
De stap naar de Quiet Community heeft haar leven 
een impuls gegeven, vindt Shirley. “Dat ik voor 
mezelf kan opkomen, is te danken aan Quiet. De 
inloopochtenden, daar kijk ik echt naar uit. En via 
Quiet heb ik me aangesloten bij de kookgroep van 
Het Kiemuur, hier in de wijk. Koken is mijn passie. 
Eerst was ik deelnemer, later ben ik medewerker 
geworden, daar ben ik trots op”, zegt ze opgetogen. 
Het uitvouwen van de prop gaat onverminderd door. 
“Ik durf weer afspraken te maken. En op een gegeven 
moment zei een buurvrouw: Shirley, wat ben je 
mondig geworden! Dat was een mooi compliment.”
Toen Quiet mensen zocht die hun verhaal willen 
delen, zette Shirley weer een stap. Met haar verhaal 
én haar beeltenis werd ze blikvanger van de Quiet-
campagne rond Wereldarmoededag. Iedereen mocht 
weten hoe zij uit het diepe dal is geklommen. “Ik wil 
wat terugdoen. Mensen laten zien dat zich zich niet 
hoeven te schamen, niet moeten wegkruipen. Daar 
kom je niet verder mee. Vroeger zagen mensen me 
alleen maar zo”, ze trekt haar mondhoeken naar 
beneden. “Nu zien ze me weer lachen. Ik wil niet 
terugkijken, niet terugvallen. Ik wil groeien, maar ook 
bloeien! Mensen helpen, ze blij maken. Weet je wat 
het met je doet, als je blij wordt gemaakt?”

“Ik durf weer afspraken te maken. 
En op een gegeven moment zei 
een buurvrouw: Shirley, wat ben 

je mondig geworden! Dat was een 
mooi compliment.”

''Aan een lange tafel zaten we 
tegenover elkaar. Ik zat daar  

maar met mijn handen tussen  
mijn benen. Ik kruip weg  
onder de tafel, dacht ik.'' 
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‘Met wegkruipen  
kom je niet verder’
Haar portemonnee was leger dan leeg, haar 
rugzak puilde uit. Toch vond Quiet-member 
Shirley Karijad (67) de kracht om haar 
problemen het hoofd te bieden. Van een bang 
vogeltje werd ze een mondige vrouw, die met 
haar verhaal anderen verder wil helpen.  

Foto: Roos PiersonTekst: Nick J. Swarth
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Stichting Quiet Community Tilburg heeft  
een ANBI-status.

Bijdragen aan de armoedeverzachting en 
versterking in Tilburg zijn meer dan welkom op 
rekening NL04 RABO 0343 0106 07 ten name 
van Stichting Quiet Community Tilburg (KvK 
749206503).

Extra bedankt!

Zorg dat je het niet mist,  
op zaterdag 17 oktober  

in de Tilburgse binnenstad!

Quiet Tilburg werkt graag en veel 
samen met andere maatschappelijk 
betrokken organisaties en bedrijven in 
Tilburg, samen staan we sterker. Twee 
daarvan verdienen een éxtra eervolle 
vermelding. Onze internetpartner 
Freshheads ontwikkelde voor en mét 
ons het vernieuwende (en prijswinnende) 
deelplatform dat ervoor zorgt dat de 
aanbiedingen van sponsors eerlijk 
en efficiënt worden verdeeld onder 
mensen in armoede. Daar gingen ook 
heel wat zwaar gesponsorde uren in 
zitten, waarvoor blijvende dank.Ook 
bij campagnespecialist Toffey weten 
ze al jaren alles van meedenken en 
maatschappelijk zéér verantwoorde 
tarieven. Tof hé!    
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Wereldarmoededag, 17 oktober, is al jaren dé dag waarop Quiet Tilburg extra 

aandacht vraagt voor het armoedeprobleem, dat zo vaak in stilte wordt doorleefd. 

Dit jaar vieren we bovendien ons eerste lustrum, reden te meer om flink in de bus 

te blazen. In de beste Quiet-traditie dragen veel Tilburgers belangeloos bij aan 

een ludieke presentatie in en rond de Tilburgse binnenstad. Natuurlijk kan een 

verslechtering van de coronasituatie roet in het eten gooien, qua vergunningen en 

planning. Eenieders veiligheid staat ook bij ons voorop. Maar de voorpret is er niet 

minder om, als we naar ons voorlopige programma kijken.

De eerste activiteit gaat overigens al op 9 oktober zichtbaar worden. Op zes 

plekken in de stad popt er een heuse Quiet Expo op: ga maar eens kijken op het 

Pieter Vreedeplein, het Johan Stekelenburgplein, de Heyhoef, het Wagnerplein, 

voor Theaters Tilburg of bij het Warandegebouw van Tilburg University. 

De 17e is er dan natuurlijk lawaai - pardon: muziek - voor stille armoede. Op de 

foto's zie je theateract STX van Close-Act en de trommelaars van El Niño Batucada 

die daarvoor garant staan. De toevallige passanten staan nog meer verrassingen 

te wachten. Van rondspringende duiveltjes die duivelse armoededilemma’s 

voorleggen tot bloemenmeisjes die laten zien hoe Quiet-members opbloeien. Van 

een optocht van fietsers, skaters en scootmobielen, aangevoerd door de Fietstaxi 

tot - wie weet - de PAREL Express met alle namen van onze sponsors. Van dansers 

van Fontys tot acrobaten die zich ontworstelen aan een armoede-isolement. 

Strenge douaniers zullen mensen waarschuwen niet over de armoedegrens te gaan 

en de ReShare Store showt hoe je ook kunt stralen kan in gerecyclede kleding. Ook 

aan de kids wordt gedacht; zij kunnen meedoen met een speurtocht naar Quiet 

Ballonnen bij onze sponsors.

De naam Quiet zul je overal zien, groot, maar ook op mondkapjes. Als klap op de 

vuurpijl wordt het nieuwe Quiet-pictogram in het Tilburgse Ans-lettertype onthuld 

in Poppodium 013. 

We maken weer lawaai  
voor stille armoede

De teams van Freshheads (hierboven met enkele Quiet-gasten) en Toffey zijn zeer 
betrokken bij het wel en wee van de armoedeverzachting en versterking door Quiet. 


