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Voor u ligt de halfjaarrapportage met cijfers, 
verhalen en foto’s. Een bijzondere rapportage in 
een bijzondere tijd. De coronacrisis raakt ieder-
een in de samenleving.  
 
De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor 
iedereen in Nederland. Naast de medische en 
economische gevolgen zijn er ook zorgen over 
de sociale gevolgen. Groepen die het voorheen 
al moeilijk hadden, worden nu nog eens extra 
hard geraakt. Met name arme gezinnen,  
slachtoffers van huiselijk geweld, dak- en  
thuislozen, laag geletterden, mensen met een ar-
beidsbeperking of met GGZ-problematiek komen 
in de knel. De coronacrisis heeft ook grote so-
ciale gevolgen voor jongeren, ZZP-ers  
en flexwerkers. 

Veel van onze members hebben het niet  
gemakkelijk, maar ook onze sponsoren hebben 
het moeilijk. In korte tijd is hun bestaans- 
zekerheid, onzeker geworden en dreigen  
financiële problemen.  
Wat vanzelfsprekend is,  
is in tijden van crisis niet meer zo vanzelfspre-
kend. Juist in deze tijd bewijst Quiet zijn meer-
waarde. Er worden mooie initiatieven ontplooid 
met mooie resultaten. We worden creatief.  
Deze halfjaarrapportage getuigt hiervan. Er is 
veel gebeurt, er is veel ondernomen. We zijn 
trots op onze medewerkers, vrijwilliger, members 
sponsoren en iedereen die de Quiet Maastricht 
een warm hart toedraagt. 

Haw pin, Ward Vijgen

De inlooplocatie wordt corona safe gemaakt

VOORWOORD
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 jaar members sponsor acceptatie vrijwilligers vrijwilligers bezoekers activiteiten
     members totaal inloop inloop
 2018 250 70 34% 15 15 15 5
 2019 300 80 50% 25 25 30 8
 2020 500+ 120+ 70% 30 30+ 45+ 12

Overzicht doelstellingen Quiet Community Maastricht 2018-2020**

Realisatie 2de kwartaal 2020
Op 30 juni 2020 is de stand van zaken het volgende:

** Corona heeft impact gehad op de te behalen doelstellingen. Deze zijn we momenteel in kaart aan het brengen. Het kan zijn dat de 
uitkomsten van dit onderzoek impact hebben op de te behalen doelstellingen. Ook heeft de mate van financiering impact op de doelstellingen.

** Aangepaste Corona activiteiten: Speelgoedactie, memberactie, paasactie, bloemenactie, fotowedstrijd en filmavond.

 1ste kwartaal 2de kwartaal doelstelling
 2020 2020 corona eind 2020

 members 349 (844 pers.)  350 (848 pers.) 500+
 
 sponsoren 76 77 120+

 incidentele sponsoren 57 10 nvt

 totaal sponsoren 133 77 120+

 vrijwilligers/members 17 17 20
 
 vrijwilligers incidenteel 8 0 30
 
 totaal vrijwilligers 25 17 30+
 
 doorstroom betaald werk nvt nvt nvt

 trainingen/opleidingen vrijwilligers 1 1 nvt

 geaccepteerde aanbiedingen 38% 49% 70%

 gemiddeld aantal members inloop 30 nvt 45+

 aantal evenementen 0 6** 12
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DE CIJFERS VAN HET EERSTE HALF JAAR VAN 2020

QUIET MAASTRICHT FACEBOOKPAGINA

De terugblik.
2019 was het jaar waarin aandacht uitging naar het 
versterken van onze members en het bestendigen 
van de organisatie. 2020 is het jaar waarin we de ver-
sterking verder bestendigen en de organisatie van 
projectorganisatie overdragen naar een reguliere 
organisatie.

Het eerste half jaar was een spannend half jaar 
waarin veel onverwachte zaken gebeurden. Dit heeft 
voor wat betreft de cijfers impact gehad op met name 
het aantal aanbiedingen en de gemiddeld aantal 
members van de inloop. Ook het organiseren van 
evenementen kon niet of moeilijk. Ondanks deze uit-
dagingen is het ons gelukt om alternatieve manieren 
te vinden om de members te bereiken. Dit is terug te 
zien in de cijfers. De groei stabiliseert (vb. geen grote 
groei mbt geaccepteerde aanbiedingen) maar er is 
zeker geen grote terugval!

De voortgang.
2020 is een heel belangrijk jaar voor de Quiet or-
ganisatie. Het betreft het laatste jaar van Quiet als 
‘projectperiode’ en aldus het beslissende jaar om 
beslissingen te nemen aangaande de toekomst van 
de Quiet na 2020. 

Inmiddels staat er een organisatie die de jonge 
hondenfase achter zich heeft gelaten, soms nog wat 
moet puberen maar toch al heel volwassen en zelf-
standig zijn plek heeft gevonden binnen het sociale 
domein van Maastricht. De grootste uitdaging betreft 
nu de financiering voor de toekomst. 
Naast sponsoren uit het Maastrichtse bedrijfsleven is 
de financiering vooralsnog eveneens afhankelijk van 
toezeggingen van de Gemeente Maastricht en de 
diverse fondsen. 

Een flinke opsteker is het feit dat inmiddels drie 
particulieren zijn gevonden die de komende drie jaar 
gezamenlijk €55k per jaar willen bijdragen.

Gedurende de coronacrisis hebben ook via social media contact gemaakt met onze members en 
sponsoren. Regelmatig berichten wij over onze acties en steken wij de mensen een hart onder de riem. 
Dat dit werd gewaardeerd is te zien aan de stijging van likes op de Facebookpagina.
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En toen kwam een virus door ons land razen waardoor 
vanuit de overheid een aantal belangrijke 
maatregelen zijn genomen die impact hebben op de 
activiteiten van Quiet:
• geen wekelijkse inloop meer voor onze members,
• platform van aanbiedingen wordt stilgelegd 
  (aanbiedingen zijn ivm maatregelen niet 
  inwisselbaar/ geldig),
• situatie van members komt onder druk te staan 
  (financieel, eenzaamheid, voedselvoorziening etc.),
• situatie van sponsoren komt onder druk te staan 
  (financieel). Kunnen sponsoren hun afspraken met 
  Quiet nog nakomen of niet? In hoeverre wordt het 
  vinden van nieuwe sponsoren door de huidige 
  situatie bemoeilijkt?

In dit verslag wordt omschreven wat de organisatie 
en vrijwilligers hebben gedaan om de impact van 
de maatregelen te verkleinen/op te vangen. Wat het 
vermelden meer dan waard is is dat het fantastisch 
was om te zien hoe onze vrijwilligers de handen uit de 
mouwen hebben gestoken en hun creativiteit de vrije 
loop hebben gelaten om onze members te bereiken, 
de verbinding te zoeken, eventueel waar nodig hulp-
vragen te beantwoorden en zelfs activiteiten voort te 
zetten en aanbiedingen te doen (denk aan het organi-
seren van een fotowedstrijd van members in Corona 
tijd, een speelgoedactie georganiseerd in samenwer-
king met Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, een 
knutselwedstrijd, een filmavond etc.).
 
Ook was er aandacht voor onze sponsoren, nu zij zo 
hard geraakt werden door de huidige crisis. 
De vrijwilligers zochten contact met sponsoren (met 
handgeschreven kaarten, nieuwsbrieven, maar ook via 
persoonlijk contact) om hen een hart onder de riem 
te steken en te vragen of we als Quiet iets voor hen 
kunnen betekenen. Dat werd erg gewaardeerd. 

Voor ons was dit echter heel logisch: we zijn immers 
een community, de members, de sponsoren en de 
organisatie. Voor enkele memberacties hebben we 
gelukkig budget kunnen verkrijgen om bij onze trouwe 
sponsoren inkopen te doen.

Het is nog onduidelijk hoe groot de impact zal zijn van 
het stilliggen van bepaalde delen van onze economie. 
De verwachting is dat vele mensen getroffen zullen 
zijn door de crisis en de armoede in Nederland zal 
toenemen. 
De behoefte aan het voortbestaan van een organisatie 
als Quiet is ook na 2020 alleen nog maar groter: een 
organisatie die de verbinding legt tussen de onderne-
merswereld van Maastricht en de burger, een organi-
satie die het grootst aantal mensen tegelijkertijd kan 
bereiken, een organisatie die als paraplu kan fungeren 
voor diverse sociaal maatschappelijke initiatieven…

Ook is nog onduidelijk hoe zeer de maatregelen onze 
sponsoren hebben getroffen. Nu op 2 juni de diverse 
sponsoren weer onder voorwaarden open mogen is 
het de vraag wanneer de aanbiedingen die voor Quiet 
zijn afgesproken weer opengesteld kunnen worden. 
We zijn hierover met onze sponsoren in gesprek.

Aandachtspunten komende half jaar:
• Financiering Quiet na 2020.
• Overdracht werkzaamheden projectmanagement 
  Trajekt aan de organisatie zelf.
• Contact met onze huidige sponsoren en in stand 
  houden aanbod.
• Heropstarten inloop en platform (binnen de 
  mogelijkheden van de versoepeling van de 
  landelijke richtlijnen).
• Uitbreiden omvang en diversiteit sponsoraanbod.
• Uitbreiden vrijwilligers (liefst uit members).

Mardoeka Christensen, projectleider

CORONA
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Winnaars van de fotowedstrijd genieten van hun prijs

Blij met nieuw speelgoed gedoneerd door Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
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ACTIES IN CORONATIJD

Om met onze members in contact te blijven, nu ze 
door de coronacrisis niet meer naar de inloop kunnen 
komen, sturen wij ze regelmatig een nieuwsbrief om 
te vragen hoe het met ze gaat, om leuke links en tips 
te delen, om verhalen te vertellen.

Wij wilden meer doen. Onze 
eerste actie was een samen-

werking met andere organisaties en gericht op mem-
bers in een bepaalde wijk. 
De Paasactie; lekkers gemaakt door vrijwilligers, een 
cadeaubon van het lokale Jumbofiliaal en een kaartje. 
Een leuke actie maar voor ons nog niet genoeg. 
Bereik: 150 huishoudens in Wittevrouwenveld

Wij wilden iets voor 
alle members doen en 
tegelijk een van onze sponsoren steunen, dat werd 
de Bloemenactie. Quiet Maastricht kocht bij Bloe-
misterij ‘t Boerderijke 275 boeketten voor de actieve 
members. ‘t Boerderijke gaf niet alleen korting maar 
verzorgde ook de bezorging door heel Maastricht. 
Een fantastische samenwerking.
Bereik: 275 huishoudens

In samenwerking met filmhuis 
Lumière kunnen wij de mem-

bers een aantal mooie films aanbieden die zij thuis op 
de bank kunnen bekijken via de videodienst Picl. Quiet 
Maastricht betaald voor de films en steunt daarmee 
de sponsor. 

“Dank van mooie blumen. Ik mis jullie
Blij verrast dank jullie wel voor dit prachtig boeket rozen.
Dank je wel voor de mooie bos bloemen. Ik was er even stil van en wist ook even niks te zeggen?
Super bedankt voor de mooie bos rozen.Ik was blij Verrast!
Heel verrast, een heel mooi boeket rozen gekregen. Dank jullie wel, ze ruiken heerlijk xxx
Bedankt voor de mooie boeket we zijn er blij mee. Al heeft mij dochtertje ze ingepikt
Wow!! wat voel ik mij verrast en blij!!!
Een prachtig geurend boeket voor mij! wat superlief, bedankt!”

Quotes bloemenactie.

Een poosje later stuurden wij 
alle members en een aantal 
van onze trouwe sponsoren een zelfontworpen kaart, 
met de hand geschreven, om iedereen een hart onder 
de riem te steken. Om te laten weten dat wij aan nze 
members en sponsoren denken.
Bereik:405 adressen

Kinderhulp stelde een 
budget beschikbaar 

om voor de jonge kinderen van members speelgoed 
aan te schaffen. Voorwaarde was dat de members 
zelf een motivatie schreven en daarbij aangaven wat 
ze wilden hebben en hoeveel dat zou kosten. Na onze 
oproep reageerden 35 members. Quiet Maastricht 
kocht het gevraagde speelgoed en zorgde voor de 
uitgave ervan. 
Bereik: 35 huishoudens.

Wij schreven een fotowed-
strijd uit voor de members. 
Leg een gek, leuk, creatief moment vast terwijl je zo-
veel mogelijk thuis moet blijven. De winnaars kregen 
een driegangen diner thuisbezorgd. Quiet Maastricht 
kocht deze diners bij trouwe sponsor Eetcafe Céra-
mique. De eigenaar voelde zich hierdoor gezien en 
geholpen, de winnende members genoten. De andere 
deelnemers kregen een leuk pakketje dat wij kochten 
bij de sponsor Blanche Dael. 
Bereik: 13 huishoudens en 2 sponsors

Bloemenactie.

Paasactie.

Kaartenactie.

Speelgoedactie.

Fotowedstrijd.

Filmactie.
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   Nieuwsbrief MAART / APRIL 2020

Hoe is het met jullie?
Wij missen jullie bij de inloop, het kopje koffie, de gesprekken. Hoe gaat het met je? 

Hopelijk gaat het niet al te lang duren. Let ondertussen goed op jezelf en anderen.

En probeer te genieten, ga naar buiten als de zon schijnt.

Of wij na 6 april open kunnen gaan is nu nog onzeker. 

Wij blijven het nieuws volgen en houden jullie op de hoogte.

Hulp nodig?
Waar loop je tegenaan in deze onzekere tijd? 

Waar zou je mee geholpen zijn? Laat het ons weten. 

Ook als je iemand kent die hulp nodig heeft.

Mail naar members-maastricht@quiet.nl 

Wij kunnen niets beloven maar misschien kunnen wij je doorverwijzen 

of wij proberen hulp te regelen.

Voor onze sponsoren
Ook voor onze sponsoren is dit een hele spannende tijd. 

Als je de zaak gesloten moet houden komt er natuurlijk ook geen geld binnen. 

Wij willen onze trouwe sponsoren een hart onder de riem steken en daar hebben wij jou bij nodig. 

Laat ons (nog een keer) iets weten over een mooie ervaring die je had bij een van de sponsoren. 

Of schrijf een boodschap om de sponsoren te steunen. 

Mail jouw reactie of boodschap naar members-maastricht@quiet.nl

Wij bundelen deze positieve ervaringen (anoniem) voor onze sponsoren. 

Hopelijk kunnen wij weer op hen rekenen als het coronavirus onder controle is.

Hulp op het internet

Quiet Community Maastricht Nieuwsbrief PASEN 2020

HELE FIJNE PAASDAGEN ALLEMAAL

Wat gaan we doen?KNUTSELEN VOOR EEN ANDER

Maak iets om bij iemand die aan huis is gebonden voor het raam te plakken.

Plaatjes uit reclamefolders, tijdschriften of kranten kun je uitknippen om er een leuke collage van 

te maken. Heb je stiften of verf? Daar kan je de collage mee bewerken.

Met uitgeknipte letters kun je een lieve boodschap bij elkaar plakken.

(dit is een voorbeeld van letters plakken)

Met een touwtje en een in ringetjes geknipt leeg toiletpapierrolltje kun je een slinger maken. 

Op de ringen teken je hartjes, beertjes, regenboogjes...

Als jouw eigengemaakte boodschap klaar is ga je op pad (op gepaste afstand).

Op weg naar een buur, een vriend(in), opa en oma, om jouw hart onder de riem voor het raam te 

hangen. Bel even aan of app zodat die persoon voor het raam komt.

Je bent lekker creatief bezig geweest, bent naar buiten gegaan en hebt iemand blij gemaakt.

Of ga bij iemand langs die ruimte voor de deur heeft en maak een praatje op afstand.  
EIEREN VERVEN MET GROENTEN

Welk ingrediënt voor welke kleur? Geel: kurkuma, uienschillen, kerriepoeder, oranje: worteltjes, 

roze, rood, paars: schillen van rode ui, rode biet, blauw: rode kool (bruine eieren worden groen) 

bosbessen, groen: spinazie, peterselie, brandnetel, bruin: koffie of thee.

Snij de groenten fijn en meng ze per soort met 500 ml water. Je hebt ongeveer 2 kopjes groenten, 

2 eetlepels specerijen of 1 zakje thee nodig per pannetje. 

Breng aan de kook en laat minstens 15 tot 30 minuten zachtjes pruttelen. Giet het mengsel door 

een zeef, vang het gekleurde water op en voeg 1 eetlepel azijn toe.

Doe de kleurstof weer in het pannetje en voeg de eieren toe. Kook de eieren hard (8 minuten). 

Haal de eieren uit de kleurstof en laat ze drogen op een rooster. 

Om ze mooi te laten glanzen, kun je ze nog opwrijven met wat zonnebloemolie.

   Nieuwsbrief APRIL 2020
Muziek, bewegen, spelletjes, kijken...

Stichting Candy Promise verloot spellen

Thuis blijven saai? Niet met deze spellen! Daarom verloot Stichting Candy Promise deze cadeaus. 

Hoe doe je mee? Heel makkelijk: ga naar hier de Facebookpagina van Candy Promise

Reageren kan tot en met vrijdag 10 april. Uit alle reacties wordt een winnaar verloot.

Op 11 april worden de winnaars bekend gemaakt. 

Kort daarna wordt het gewonnen spel bij je thuis bezorgd! Succes!philharmonie zuidnederland geeft muziek

Het Coronavirus legt de wereld en daarmee ook het culturele leven stil. Lege theaterzalen en 

podia, geen live klassieke muziek. Maar: philharmonie zuidnederland is er voor jou, met muziek 

voor in je huiskamer. 
Samen met Stingray Classica bieden we je een maand gratis gebruik van Stingray aan. 

Geniet op je tablet, TV of smartphone van prachtige concerten, opera’s en documentaires.

Geen verplichtingen. Zo krijg je gratis toegang:  meld je vóór 18 april aan via 

www.stingray.com/philzuid 
Speciaal voor kinderen

Speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, presenteren we: Muziekmaatjes. Een website waarmee 

kinderen muziek kunnen maken met zelfgemaakte instrumenten, bodypercussie of zang!

Quiet Community Maastricht

FOTOWEDSTRIJD!!!

Door de beperkingen in deze tijd is er vanalles veranderd in ons leven.

Hoe breng jij de tijd door? Alleen, met je partner of het gezin?

Ga je zwaaien naar opa en oma? Maak je hartjes voor de zorg? Staat er een beer voor je raam?

Sport je in de huiskamer? Ben jij de juf of meester van de kinderen? Eindelijk tijd voor jezelf? Of 

juist niet? Of nog iets heel anders?

MAAK ER EEN FOTO VAN!

De drie leukste, gekste, mooiste, origineelste foto's winnen een aan huis bezorgd diner voor vier 

personen! De winnaars krijgen persoonlijk een bericht op 13 mei.

Mail jouw foto voor 11 mei naar members-maastricht@quiet.nl, 

De foto's komen op de inlooplocatie te hangen.

Geef aan of jouw foto gebruikt mag worden voor social media 

(hoeft niet, je maakt sowieso kans op de prijs).

Besloten Facebookgroep voor members

Quiet Maastricht members only is een besloten Facebookgroep voor de members van Quiet

Maastricht. Hier kun jij in contact komen met je medemembers. Beetje kletsen, tips en foto's delen.

Zoek via Facebook naar Quiet Maastricht members only

en meld je aan om lid te worden. De beheerder checkt of je inderdaad member bent en geeft je daarna

toestemming om te posten binnen de groep. De beheerder let erop dat berichten in de groep niet

haatdragend of discriminerend zijn. Dergelijke berichten worden verwijderd.

Vooral in deze tijd van corona is het misschien fijn om op deze manier met elkaar te communiceren.

Deze groep is alleen zichtbaar voor members die zich als lid hebben aangemeld.

!!! HAW PIN !!!
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We begonnen het nieuwe jaar met een tijdelijke inschrijfstop voor members. Het aantal sponsoren en 
members dreigde uit balans te raken. We maakten de keuze om een stop in te voeren om zodoende te 
waarborgen dat de huidige members toch eens per twee maanden een aanbieding krijgen. 

TEAM MEMBERS

Nieuwe members
De verwachting is dat er een flinke toestroom 
van nieuwe members zal komen als gevolg 
van de Coronacrisis. Veel mensen en gezinnen 
zullen door de crisis geraakt zijn en tot onze 
doelgroep gaan behoren. Momenteel hebben we 
349 members met bij velen een partner en/of 
kinderen (totaal 844 personen). 
Spanningsveld blijft hoeveel aanbiedingen willen 
we onze members periodiek kunnen geven, hoe 
komen onze sponsoren uit de Coronacrisis en 
wie zal de komende tijd mee (blijven) doen. 
Deze ontwikkelingen zullen de komende tijd 
langzaamaan duidelijk gaan worden. 

Contact met de members
Het contact met de members verliep de eerste 
paar maanden zoals gebruikelijk, persoonlijk 
tijdens de inloopochtenden, per mail over in-
schrijvingen voor acties en telefonisch door het 
belteam bij het laten verlopen van aanbiedingen. 

Nadat de inloop door Corona gesloten was, werd 
kort daarop het Quiet Platform stilgelegd. Aan-
biedingen van sponsoren waren niet langer meer 
geldig, theater, zwembad, restaurants, bioscoop 
alles ging dicht. Members werden op de hoogte 
gesteld dat eerder ontvangen tickets met datum 
binnen de sluitingsmaatregelingen niet meer 
geldig waren. Ze reageerden allen heel begripvol 
en met medeleven. 

Gelukkig hebben we toch goed contact 
kunnen houden met onze members gedurende 
de Coronacrises. Middels frequente nieuws-
brieven en verschillende aanbiedingen zoals 
de bloemenactie, kaartenactie, speelgoedactie, 
paasactie, wedstrijden hebben wij ervoor kunnen 
zorgen dat onze members, zeker ook nu tijdens 
de crisis, Quiet Community Maastricht aan hun 
denkt en er voor hun is. 

Alle members hebben ook het aanbod gekregen 
om telefonisch contact te hebben met vrijwil-
ligers van het belteam. Dit om te kijken hoe het 
gaat en te zien of er ergens hulp bij nodig is. Dit 
heeft geresulteerd in lijst van 79 members die 
gebeld zijn of gebeld gaan worden. De persoon-
lijke aandacht wordt erg op prijs gesteld en de 
gesprekken duurden gemiddeld een half uur. 
Mocht het nodig blijken dan wordt er verdere 
hulp ingeschakeld voor de betreffende member.

Ook de andere acties, zoals de bloemenactie, 
kaartenactie en speelgoedactie zijn heel dank-
baar ontvangen en veel members hebben de 
moeite genomen om via Facebook of mail een 
dankwoord te schrijven. 
De betrokkenheid en het gezien worden tijdens 
de Coronacris werd zeer duidelijk door velen erg 
gewaardeerd. 

Marieke Esseling
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In het tweede kwartaal van dit jaar hadden we 
tal van leuke activiteiten gepland. Helaas gooide 
de komst van Covid-19 roet in het eten. 

Zo stond er in de maand mei een kindermiddag 
op de planning bij de inloop. De middag zou 
mede mogelijk gemaakt worden door verschil-
lende sponsoren zoals Nelly’s Springkussen 
die een Oud Hollands spellenpakket ter beschik-
king stelde en de aanwezige kinderen komen 
schminken. Ruben Komkommer zou de mid-
dag een leuke invulling geven door een show 
op te voeren met zijn poppentheater. Hij is bij 
menig Maastrichtenaar bekend door zijn pop-
penkast. Welke Maastrichtenaar is er nou niet 
opgegroeid met Rubens poppentheater op het 
“Kinderen”-plein bij de Onze Lieve Vrouwekerk.                                     
Jumbo zou een bijdrage leveren door die middag 
alle kindjes op een uitgebreide gezonde lunch te 
trakteren.

Een beautymiddag stond gepland bij onze spon-
sor Vista College. Een aantal vrouwelijke mem-
bers zouden in de watten worden gelegd onder 
het genot van een hapje en een drankje.  

De Lions Club Maastricht had voor een vijtigtal 
members een All You Can Eat arrangement aan-
geboden bij familiepark Mondo Verde. Taxi van 
Meurs ging die dag het vervoer verzorgen met 
een luxe touringcar met chauffeur.

De heren van Pitchworks stonden klaar om bij 
deze activiteiten te filmen voor onze social me-
dia kanalen. De match met Pitchworks hebben 
we kunnen maken door het bezoeken van de 
Maatschappelijke Beursvloer. 

TEAM SPONSOREN

Wat we wel konden doen
Doordat we gedwongen werden deze activiteiten 
te annuleren zijn we creatief aan de slag gegaan 
met de door het coronavirus ontstane situatie. 
Zo kwamen we op ludieke acties om zowel onze 
trouwe sponsoren een hart onder de riem te ste-
ken alsmede onze members te laten weten dat 
we aan ze denken. Door onze actie sponsor de 
sponsor hebben wij nog iets kunnen betekenen 
voor een aantal. Zie elders in dit verslag.

Op zondag 14 juni wordt er voor een aantal jon-
ge members een spellenmiddag in de 
buitenlucht, bij Chalet Bergrust, georganiseerd. 
Bij deze middag komt de sponsoring van Nelly’s 
Springkussen en Jumbo alsnog van pas.

Verder is er hard gewerkt om al onze sponsoren 
een mooie newsflash te versturen om ze op de 
hoogte te houden van alle acties die we de 
afgelopen periode ondernomen hebben.

Hoe nu verder?
Alle eerder genoemde activiteiten hopen wij, in 
samenwerking met de sponsoren in de 
nabije toekomst alsnog op te pakken. 
Daarbij zal aandachtig bekeken worden wat wel 
en niet mogelijk is in de anderhalvemeter sa-
menleving. Eventueel bedenken wij alternatieven 
waar onze sponsoren bij betrokken zullen zijn.

Maar eerst gaan wij de sponsoren bellen om 
te vragen hoe het nu met ze gaat, wat de crisis 
met ze doet, of ze hoofd boven water kunnen 
houden. Daarna kunnen wij de vraag stellen of 
ze bereid en in staat zijn om onze community 
opnieuw met aanbiedingen en activiteiten te 
steunen.

Wij hopen oprecht dat het goed gaat met onze 
sponsoren.

Iris de Graaf
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Het komende half jaar gaat heel spannend zijn voor  
Quiet Maastricht. Niet alleen spannend omdat we 
druk bezig zijn met financiering voor na 2020 maar 
ook spannend vanwege de coronamaatregelen en de 
mate van versoepeling. 

INLOOP
Het ziet er in ieder geval naar uit dat de inloop, onder 
voorwaarden van aantallen mensen en gebruik van de 
ruimte, weer open mag. We zijn dan ook druk aan het 
plannen en om toch verschillende members te kunnen 
blijven bereiken hebben we besloten twee keer per 
week open te gaan. 
Ook staat de heropening van de nieuwe Quiet locatie 
nog op de planning, eventueel gekoppeld aan een 
sponsor/ member event. Ook een filmavond (even-
tueel anders ingericht vanwege de maatregelen: we 
zijn met Lumiere in gesprek om films digitaal aan te 
bieden). 

VERBINDING
Naast deze events zullen we de komende periode 
druk zijn met het onderzoek naar de mogelijkheid van 
de Quiet Community als verbindingsmodel van ver-

HET KOMENDE HALF JAAR

schillende sociaal maatschappelijke initiatieven. 
Ons idee is dat de Quiet als platform uitermate ge-
schikt is om de veelheid aan maatschappelijke initia-
tieven te verbinden op een niet bedreigende manier en 
met behoud van eigen identiteit van de verschillende 
initiatieven. We zijn met verschillende organisaties in 
gesprek om te inventariseren wat de behoefte is en 
hoe wij hier gezamenlijk invulling aan kunnen geven. 
Mocht het onderzoek hiernaar reden oproepen om 
hier verder uitvoering aan te geven zal een plan van 
aanpak worden opgesteld en voorgelegd aan de ver-
schillende stakeholders.

GROEI
Het staat in ieder geval vast dat de behoefte aan Quiet 
niet zal afnemen en het aantal mensen dat in armoe-
de moet leven helaas alleen maar zal toenemen als 
gevolg van de crisis van de afgelopen maanden. We 
zullen zoveel mogelijk van deze mensen met open 
armen ontvangen. Dit betekent dat we aan de andere 
kant hard moeten werken aan het aanbod voor onze 
members. Genoeg werk aan de winkel!

DE QUIET BLIJFT ZEKER NIET QUIET!
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