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Het eerste halfjaar voor mij als nieuwe Quiet  
stuurvrouw zit erop. En wat een periode was dat! 

Midden in de tweede lockdown starten door  
toedoen van dat nare corona virus. Zie dan  
maar je team te leren kennen via online overleg, 
de sponsoring op peil te houden, members en 
vrijwilligers een hart onder de riem blijven  
steken, “nog even geduld, nog even..”.  
En het trieste aanzicht van een lege inloop, die 
juist in deze moeilijke tijd zo hard nodig was voor 
heel veel members. 

Het is ons, ondanks al die maatregelen, toch  
gelukt om uitgiften te regelen en onze members 
te voorzien van kleine maar blije momenten. 

We konden gelukkig rekenen op een aantal 
bestaande en nieuwe sponsoren, waar de crisis 
minder voelbaar was, maar de bereidheid om te 
geven des te groter. En bij wijze van een sponsor 
de sponsor actie, konden we tegoedbonnen voor 
onze members bij onze trouwste sponsors  
inkopen. Een win/win situatie.   

Maar inmiddels (het is nu juli) merken we dat 
steeds meer lokale ondernemers aan ons denken 
en we op mooie producten en diensten kunnen 
rekenen. In het tweede halfjaar kunnen we zeker 
hogere cijfers verwachten bij het aantal spon-
sors, als die Delta variant geen roet in het eten 
gooit. We zijn optimistisch. 

In zo’n ogenschijnlijk rustige tijd, kun je dan wel 
werken aan de structuur van de organisatie.  
Zo hebben we wat verbeteringen aangebracht  
en bepaalde processen geprofessionaliseerd. 
Dat kon omdat er in de eerste drie jaar een goede 
basis is gelegd en de Quiet organisatie toe was 
aan een volgende stap. Onder het mom ‘goede 
voorbereiding is het halve werk’ staan we nu in 
de startblokken om, met het uitbreiden van de 
versoepelingen, meteen te kunnen versnellen.

Het team was en is nog steeds enorm  
gemotiveerd om de leefomstandigheden van 
onze members zoveel mogelijk te verzachten. 
Collega organisaties hielpen ons daarbij met 

giften, sponsoring, producten. Bestaande  
samenwerking, maar ook nieuwe  
verbindingen zijn gelegd. Ook hiervan zal in  
het tweede halfjaar meer bekend worden. 

In het Quiet team vinden hier en daar verschui- 
vingen plaats. Marco en Loe gaan ons verlaten 
en we gaan ze heel erg missen. Patrick groeide 
naar een participatiebaan bij Quiet en hij en Jean 
gaan meer taken op zich nemen. Jenny kwam 
erbij, maakt enorme stappen en in de komende 
tijd verwachten we met Andrea, Truus en Julie 
nog meer meters te kunnen gaan maken.  
José van B. ging het boekhoudkundige avontuur 
aan dat EXACT heet. 

De inloop kon onlangs gelukkig weer open en 
Roger en José zorgen als vanouds voor veel ge-
zelligheid en een goede ontvangst voor de mem-
bers. Marieke en Carola mogen in dit rijtje niet 
ontbreken. Hun betrokkenheid, inzet en  
creativiteit maken Quiet kleurrijk en ik heb ze  
leren kennen als veelzijdige talentvolle collega’s. 

Een van de doelen dit jaar is om Quiet nog meer 
bekendheid te geven, bij members, vrijwilligers, 
sponsors en eigenlijk iedereen die het moet 
weten. We maken zoveel mogelijk kabaal voor 
het verhaal van armoede en zetten daarbij alle 
mogelijke PR en communicatiemiddelen in, een 
bloemlezing daarvan in dit verslag, met dank aan 
Bert Janssen voor het fotograferen van al die  
activiteiten en de nieuwe portretten op de  
website. 

Tot slot: We willen vanaf dit jaar onze  
vriendenkring vergroten met nieuwe donateurs 
die ervoor kunnen zorgen dat de continuïteit van 
de Quiet organisatie gewaarborgd blijft.  
Dat zal mooie events  
opleveren, ook daarover meer  
in het komende jaarverslag.

Genoeg te doen, maar we prijzen 
ons gelukkig met de medewerking 
van een gedreven en gemotiveerd 
bestuur. 

Ik wens u veel leesplezier,

Uschi Prick

VOORWOORD
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QUIET COMMUNITY MAASTRICHT IN DE media
De afgelopen zes maanden was de Quiet 
Community Maastricht goed zichtbaar in allerlei 
lokale media. 
RTV Maastricht filmde op de locatie aan het 
Aartshertogenplein, Uschi was te gast bij Bij de 
Liewe, Wat is loos in Mestreech? kwam langs 
om de uitgifte van Vrijheidssoep te filmen. 
Quiet Maastricht is bovendien het goede doel 
van de Trieko actie van Gruuts op Mestreech.
Kortom; Quiet Maastricht liet zich horen voor de 
stille armen van de stad.

  Bij de Liewe.

  Wat is LOOS in Mestreech? op locatie.

  Met RTV Maastricht bij Gruuts op Mestreech.

Ook de Rabobank toonde interesse in 
Quiet Maastricht en interviewde Uschi 
voor hun magazine Rabo&CO. 
Dat artikel kunt u hier inzien.
Zowel Quiet Maastricht als de sponsoren van 
onze organisatie kregen op deze manier de 
afgelopen maanden een gezicht. 
Wij blijven de media opzoeken om onze 
organisatie en haar zo belangrijke sponsors 
onder de aandacht te brengen.

  Quiet Maastricht op Instagram.

Volg Quiet Maastricht op social media.
Klik op het logo om naar de betreffende site 
te gaan.

https://www.facebook.com/bijdeLiewe/videos/260238392316143
https://www.facebook.com/101679831756279/videos/815770692381673
https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/151505258/Carnavalspakketten%20overhandigd%20aan%20Quiet%20Community
https://www.facebook.com/rtvmaastricht/videos/132445508817814
https://quiet.nl/quiet-in-raboco/
https://www.instagram.com/quietcommunitymaastricht/
https://www.facebook.com/QuietMaastricht/
https://www.linkedin.com/company/38106923/admin/
https://www.instagram.com/quietcommunitymaastricht/
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REALISATIE EERSTE HALFJAAR 2021
Op 30 juni 2021 is de stand van zaken het volgende:

 1ste kwartaal 2de kwartaal doelstelling
 2021 2021 eind 2022

QUIET MAASTRICHT FACEBOOKPAGINA

 members 349 (907 pers.)  388 (1008 pers.) 500+
 
 sponsoren 76 130 120+

 vrijwilligers/members 17 16       20
 
 geaccepteerde aanbiedingen 38% 44% 70%

 gemiddeld aantal members inloop 30 15 (corona) 45+

 aantal evenementen nvt (corona) 8* 12

*  De meeste evenementen en activiteiten bestonden, i.v.m. de pandemie, vooral uit uitdeelacties op 
de locatie van de inloop. Tijdens deze acties werd de inloop gezellig aangekleed en de vrijwilligers 
zorgden voor een fijne sfeer ook al moesten de members doorstromen.

Evenementen en acties soepactie Zweit veur Leid, kerstpakketten van Radar, Tempeleerspakket en non-
nevotten, statiegeldactie Jumbo, Vrijheidssoep, fotoshoot van Marga Nieboer, huisjes knutselen met 
Young Office voor de etalages op onze locatie en de digitale Bingo-avond verzorgd door twee mede-
werkers van Trajekt.

De inloop werd weer opgestart halverwege het 2de kwartaal van 2021. Daarbij moesten natuurlijk 
de geldende maatregelen in acht worden genomen hetgeen betekende dat er maximaal vijftien 
personen tegelijk in de ruimte aanwezig mochten zijn.
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SPONSOREN - BELANGRIJKER DAN OOIT

DE TEMPELEERS  De Tempeleers gaven dit jaar een bijzondere 
invulling aan de ‘sjariteit’ (liefdadigheid). Met geen reguliere ‘vastela-
ovend’ in het vooruitzicht, wilden de Tempeleers toch het gevoel van 
carnaval in de huiskamers van onze members brengen. 
Op 11 februari kwamen zij met 222 goed gevulde carnavalspakketten 
naar het inloophuis. Daarin de carnavalsposter, slingers, confetti, 
‘kies en weurs’, kleurplaten, snoepgoed, koekjes, pinda’s en een uniek 
bierglas, om thuis carnaval te vieren. RTV Maastricht maakte er een 
mooi item van. Klik op de foto links om naar RTV Maastricht te gaan.

OPERATIE NONNEVOT 
Ook de aanvullende ‘Operatie Nonnevot’ was een groot succes. 
Bakkerij Mathieu Hermans, Bakkerij Souren, Bakkerij Paulissen 
en So Delicious doneerden maar liefst 300 strikken (nonnevotten). 
Dit zijn voor ons echte  ‘warme’ bakkers! 

DOMINICANEN BOEKHANDEL  Dominicanen Boekhandel 
verlengt ook dit jaar haar sponsoring aan Quiet. Niet alleen 
doneerden ze 5 exemplaren van het boek ‘Stilte in de stad’, 
maar brengt directeur Ton Harmes ons persoonlijk 2 boekenbonnen 
per maand in 2021, zodat onze members kunnen blijven doorlezen. 

ZWEIT VEUR LEID   Zweit veur Leid, het 
parcours waaraan jaarlijks honderden hard-
lopers deelnemen voor het goede doel, liep 
net als andere events, helemaal in de soep. 
Dat bracht de organisatie op een idee. In 
samenwerking met Medireva, Trajekt, Lions 
Club Maastricht, Hanos en Oostwegel Collec-
tion organiseerden zij een ‘hartverwarmende’ 
soepactie. Quiet mocht 150 koppen soep en 
broodjes uitdelen aan de members. 

Nieuwsbrief voor sponsoren
lente 2021 - #1

06 138 373 28 I maastricht@quiet.nl I www.quiet.nl I facebook.com/quietmaastricht

WAAROM QUIET SPONSOREN? 14.000 inwoners in Maastricht leven in 
armoedesituaties. De Quiet Community Maastricht wil voor deze mensen een 
verschil maken. Dat doen wij vanuit onze missie waarin vertellen, verzachten 
en versterken centraal staan. Bedrijven of organisaties kunnen meehelpen door 
producten of diensten beschikbaar te stellen voor onze members. Denk aan een 
bezoek aan een theatervoorstelling, een knipbeurt bij de kapper, een dineetje bij 
een chique restaurant. Het haalt onze members uit hun sociale isolement, laat 
ze genieten en motiveert ze om weer grip op hun leven te krijgen. 
Ons sponsorteam komt graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. 
Bent u al sponsor? Dan vinden wij het fijn wanneer u ons van harte aanbeveelt 
bij uw zakelijke netwerk en collega bedrijven. 

SPONSOR DE LENTE ACTIE!  
De zon laat zich weer zien.. het is 
bijna lente! We zijn daarom druk 
bezig met de voorbereidingen voor 
de Lente Actie op Goede Vrijdag en 
willen onze members een warm voor-
jaarsgevoel bezorgen met plantjes, 
potjes, bloemen, paaseieren, choco-
lade haasjes en/of eitjes, tuinmeu-
beltjes, potaarde etc.

WIE HELPT ONS?

wij denken aan jullie
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Informatie voor (nieuwe) sponsoren Informatie voor (nieuwe) vrijwilligers

Informatie voor (nieuwe) members

NIEUWE FOLDERS 
Dankzij de fotoshoot, ons aangeboden door 
Marga Nieboer (zie pagina 11) beschikken wij 
over mooie, toepasselijke foto’s van onze eigen 
members. De members hebben toegezegd dat 
wij hun foto’s mogen gebruiken voor social 
media en printuitingen. En nu prijken een aantal 
van hen op de covers van onze nieuwe serie 
folders. 
Met deze folders kunnen 
wij nieuwe members, 
sponsoren en vrijwilligers 
snel informeren over 
(de werkwijze van) de Quiet 
Community Maastricht. 
Het drukwerk wordt voor 
ons perfect verzorgd, tegen 
gereduceerd tarief, door 
drukkerij Pietermans 
in Lanaken.

IN DIT VERSLAG...
Op de hierna volgende pagina’s treft u een bloemlezing 
van onze Facebook berichten over het afgelopen halfjaar. 
Deze bieden een goed overzicht van hoe Quiet Maastricht 
de eerste helft van het tweede coronajaar er toch kon zijn 
voor de members. Niet alleen waren daar de sponsoren 
heel belangrijk bij maar ook de mensen van het team inloop. 
Zij stonden altijd klaar om te helpen, waren nooit te beroerd 
om een paar extra meters te maken. 
Zonder hun tomeloze inzet zouden wij dit alles niet hebben 
kunnen verwezelijken.

José en Roger, 

de coördinatoren van team inloop.

Met de grote vakantie in het vooruitzicht zijn we 
aan het eind van dit eerste halfjaar gestart met 
een aktie om voor de kinderen van de members 
iets extra’s te realiseren in de zomer. Dat kunnen 
ze wel gebruiken na al dat thuiszitten. Hopelijk 
gaat de actie goed lopen.

Oproep

https://www.drukkerijpietermans.be/
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15 januari KINDERFEESTJES
Dankzij een eerdere donatie van de Sint Clemens Stichting hebben wij in het afgelopen 
(corona)jaar kinderen van onze members blij kunnen maken met een verjaardagspakket van 
Uitgestelde Kinderfeestjes. Een fysiek feestje zat er helaas niet in door de maatregelen maar 
dit cadeau maakte veel goed voor de jarigen. Dank jullie wel voor de blije gezichtjes. 

20 januari ZWEIT VEUR LEID ACTIE
Zweit veur leid 2021 kan vanwege corona 
helaas geen doorgang vinden. 
Op zaterdag 23 en zondag 24 januari gaat 
Trajekt met netwerkpartners soep uitdelen. 
1500 bekers warme, gezonde soep worden 
uitgedeeld aan mensen die het goed kunnen 
gebruiken. 
Deze ‘hartverwarmende’ soepactie is geor-
ganiseerd in samenwerking met Medireva, 
Trajekt, Lions Club Maastricht, Hanos en 
Oostwegel Collection. Ook Quiet Maastricht 
mag meedoen met deze lieve actie van Zweit 
veur Leid. En daar zijn we blij mee.

26 januari DOMINICANER BOEKHANDEL
Het is, zoals bekend, een hele lastige tijd voor 
de boekhandels maar toch denkt Boekhandel 
Dominicanen aan onze members. Een aantal 
exemplaren van Stilte in de Stad (coronaverh-
alen van stadsgenoten) kwam onze kant op. 
Superblij mee! 

4 februari PAKKETTEN VAN RADAR 
Radar in Maastricht had nog een paar 
fantastische kerstpakketten over. 
Ze dachten aan Quiet Maastricht en do-
neerden deze 12 pakketten. Geweldig! Wij 
gaan hier (dankzij Radar) de members die 
als vrijwilligers de nodige energie in Quiet 
steken, heel blij mee maken.

Facebook

https://www.sintclemensstichting.nl/
https://uitgesteldekinderfeestjes.nl/
https://zweitveurleid.nl/
https://www.trajekt.nl/
https://libris.nl/dominicanen
https://libris.nl/dominicanen
https://www.radar.org/
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3 febrauri USCHI OP DE SITE VAN RTV MAASTRICHT

Uschi prick is de nieuwe directeur van de 
Quiet Community Maastricht, dat zich richt 
op het verzachten van armoede. 
“Voor Quiet werken, is een mooi vervolg in 
de lijn van mijn missie om op een positieve 
en constructieve manier te werken aan een 
samenleving waarin iedereen meetelt”, 
aldus Prick. Het project stond hiervoor onder 
leiding van medewerkers van Trajekt. Prick 
heeft een achtergrond in de bedrijfskunde. 
In 2016 startte zij met maatschappelijk en 
cultureel ondernemerschap. Ze voerde di-
verse projecten waarin ze zich hard maakte 
voor rechten van mensen met een beperking, 
toegankelijk ondernemen en een online taal-
café voor statushouders. Quiet Community 
kan tegenwoordig leunen op een netwerk 
van ruim 80 actieve sponsoren, waarmee 
jaarlijks de 350 ‘members’ van Quiet hon-
derden goederen en diensten kunnen worden 
aangeboden.

9 februari PHILHARMONIEZUID
Onze sponsor philharmonie zuidnederland 
brengt de juiste sfeer aan huis tijdens de 
vastelaovend. 

11 febrauari CARNAVALSACTIE

Wat ‘nne super sjoene daag woar ‘t 
vendaog bij Quiet Mestreech!!! 
De zon scheen, de lucht was blauw en 
bij Quiet was het op gepaste afstand een 
beetje carnaval. Tempeleers Mestreech 
deelde vrolijke carnavalspakketten uit en de 
geur van versgebakken nonnevotten kwam 
je tegemoet. Bakkerij Paulissen, Bakkerij 
Mathieu Hermans, SoDeliciousmaastricht en 
Boulangerie Bakkerij Souren, ze zijn allemaal 
even lekker. Wat een verwennerij! RTV Maas-
tricht legde alles vast, de members gingen 
huppelend naar huis met al dit feestelijks en 
Juupu deelde in de vreugde.

21 januari  Hoog bezoek! De Tempeleers 
kwamen vandaag langs bij Quiet met een 
mooie gift. En al is er dit jaar geen confetti, 
zij gaan ruimhartig strooien met ‘sjariteit’ 
(liefdadigheid).

https://www.philharmoniezuidnederland.nl/
https://www.tempeleers.nl/ms/
https://bakkerijpaulissen.nl/
https://www.bakkerijhermans.nl/brood-en-vlaai/
https://www.bakkerijhermans.nl/brood-en-vlaai/
https://sodelicious.nl/
https://www.facebook.com/SourenMaastricht
https://juupu.nl/
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1 maart TEMPELEERS DEMASQUE
Tempeleers Mestreech en Centrummanagement Maastricht hebben ons verrast met 10 gratis 
codes voor het Demasqué spel in onze mooie stad. SPANNEND!!! Wat gaan de members 
meemaken tijdens deze tocht? Lukt het ze om de vragen te beantwoorden? 
Wij zijn echt heel benieuwd. Een superleuke, interactieve donatie!!!

24 februari STATIEGELDACTIE JUMBO 
Member Suus Portier had een gouden tip voor 
Quiet Maastricht. Zij wist dat Jumbo Francis-
cus Romanusweg Maastricht acties organi-
seert met emballagebonnen. Klanten doneren 
hun statiegeld aan goede doelen. Wij maakten 
een poster en stuurden onze beste man erop 
af. Zo werd Quiet Maastricht het goede doel. 
De actie liep op 21 februari af en het resultaat 
is grandioos! 
Iedereen die zijn of haar emballagebon ten 
goede liet komen aan Quiet: superbedankt! 
Suzanne bedankt voor de geweldige tip en 
Jumbo Franciscus Romanusweg Maastricht 
bedankt voor het mogelijk maken.
Van het opgebrachte geld gaan wij Quiet 
kinderen blij maken. Hoe? 
Daarvan houden wij u op de hoogte. 

11 maart
UPDATE 
van de statiegeldactie bij Jumbo Franciscus 
Romanusweg Maastricht. Wij slaan twee vlie-
gen in een klap. Van uw statiegeld hebben wij 
superleuke bordspellen gekocht bij een lokale, 
startende, winkelier die het, zoals zovelen op 
dit moment, erg goed kan gebruiken: 
De Windroos in de Minckeleersstraat.
Kijk eens wat een geweldige hoeveelheid 
speelplezier wij namens u, de gever van de 
statiegeldbon, mogen weggeven.

https://cmmaastricht.nl/
https://www.facebook.com/jumbofranciscusromanusweg
https://dewindroosspellen.nl/
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“Ik plak niet op een foto.”
“Die van mij mislukken altijd.”
“Mijn haar zit niet goed vandaag.”

Veelgehoorde opmerkingen bij Quiet 
Maastricht op dinsdag 30 maart 2021. 
Iedereen is onzeker over zijn of haar 
uiterlijk maar wat bleek? Onder de bezielende 
en liefdevolle begeleiding van fotografe Marga 
Nieboer blijken alle mensen even mooi. 
De fotoshoot die zij verzorgde leverde een 
heerlijke middag op. Members gingen mooier 
naar huis dan zij zich ooit gevoeld hadden. 
Dank je wel Marga voor deze bijzondere 
belevenis.

Onze modellen mogen een foto uitkiezen die 
wij bij Foto Rembrandt laten afdrukken 
waarna de foto’s door Maaslands Prent en 
Schilderkunst / Antiquariaat / lijstenmakerij 
van een lijst worden voorzien. 
Als je daar niet blij van wordt...

31 maart                                                MARGA NIEBOER

7 mei  Wat zijn ze mooi 
geworden de ingelijste 
foto’s van de members 
die meededen aan 
de fotoshoot. Marga 
Nieboer maakte de 
prachtige portretten 
die werden afgedrukt 
door Foto Rembrandt. 
En Maaslands Prent 
en Schilderkunst / 
Antiquariaat / lijstenmakerij completteerde 
de kunstwerkjes door ze te voorzien van een 
fraaie lijst. Dat staat mooi in de huiskamer.

Fotoshoot

https://www.facebook.com/marga.nieboer
https://www.facebook.com/marga.nieboer
https://fotorembrandt.nl/
https://maaslands.nl/
https://maaslands.nl/
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14 april HUISJES VOOR ETALAGE YOUNG OFFICE
Kijk eens YOUNG OFFICE, er is al een 
heel dorp ontstaan. Jullie knutseltasjes 
hebben de fantasie van onze grote en kleine 
members aan het werk gezet. En binnenkort 
worden er nog een paar pandjes opgeleverd. 
Dat wordt een mooie expositie! 
Supergoed gedaan bouwers, schilders, 
knutselaars!!! 

uitleg  Young Office Bonnefanten nam het initiatief om op 

onze locatie 2 etalages te maken. In die etalages komen 

in eerst de huisjes die onze members hebben gemaakt 

met het door Young Office aangeleverde materiaal.

26 april TOWNHOUSE MATRASSEN
Afgelopen zaterdag, 24 april, hebben de 
vrijwilligers van Quiet Maastricht hard 
gewerkt. 
Townhouse Design Hotel Maastricht 
van de groep LBG Hotels had tien grote 
kwaliteitsmatrassen gedoneerd voor tien van 
onze members. 
De vrijwilligers hebben de matrassen 
opgehaald en bij de members thuisgebracht. 
Dank jullie wel voor de inspanning, dank jullie 
wel voor de matrassen en voor de members 
met een nieuw matras: welterusten zzzzzzz.

2 mei VRIJHEIDSSOEP
Met dank aan Toos Hofstede en het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt 
Quiet Community Maastricht maar liefst 
150 blikken vrijheidsmaaltijd soep voor onze 
members die wij op 5 mei uitdelen. 
5 mei  De Vrijheidsmaaltijdsoep (recept van 
televisiekok Yvette van Boven), door Quiet 
Maastricht aangevuld met brood en kruiden-

boter werd uitgedeeld vandaag. Wat is loos in 
Mestreech? kwam ook even een kijkje nemen. 
Dank aan iedereen die hieraan zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen.

9 mei STICHTING ARMOEDEFONDS
Wat een mooi nieuws! De inlooplocatie van 
Quiet Community Maastricht wordt uit-
giftepunt voor menstruatieproducten waar 
wij onze vrouwelijke members heel blij mee 
gaan maken! 
Dank aan de Stichting Armoedefonds 
en alle sponsors die hieraan meewerken!

https://www.bonnefanten.nl/en/organisation/about/young-office
https://www.townhousehotels.nl/
https://www.lbghotels.com/nl/
https://www.4en5mei.nl/
https://www.armoedefonds.nl/


QCM verslag 1ste helft 2021 | 13

11 mei ZEEMAN MALBERG
Team Zeeman Malberg draagt de Quiet Com-
munity Maastricht een warm hart toe. Dat 
laten ze al zien met een leuke donatie van 
stoepkrijt. Maar ook in de toekomst willen zij 
iets voor ons betekenen. SUPER! Team 
Zeeman Malberg. Wij zijn blij met jullie.

DIGITALE BINGO
Vrijdag 14 mei organiseerden wij, in samenwerking met de zeer deskundige mannen van Trajekt, 
een digitale bingo-avond. De members die mee hebben gedaan hebben zich goed geamuseerd. 
Maar zonder de hulp van Roy en Otto Peter zouden wij totaal verdwaald zijn geraakt in de 
kabelspaghetti. Het was in ieder geval heel erg voor herhaling vatbaar. Roger en Jose, coördina-
toren van de inloop, maakten deze avond hun televisiedebuut en het moet gezegd worden, dat 
deden ze supergoed. Ze kregen hiervoor de nodige complimentjes van de meespelende members.

Oostwegel Collection, hartstikke bedankt voor de leuke pakketjes die wij als prijs mochten 
weggeven. En Bert Janssen dank je wel voor de mooie foto’s.

Bingo

https://www.facebook.com/zeemanmalberg
https://www.oostwegelcollection.nl/
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22 maart GRUUTS OP MESTREECH 
Wat zijn wij ongelooflijk vereerd en blij. 
Nog maar net online en nu al een meer 
dan hartverwarmende actie van 
Gruuts op Mestreech.
Prachtige truien met een fraai maar 
bescheiden borduursel, de Engel zoals die 
op de rotonde van de Groene Loper staat 
in silhouet. Maar het allermooiste aan deze 
truien is dat maar liefst 15 euro per verkocht 
exemplaar ten goede komt aan de members 
van Quiet Community Maastricht. 
Dus: KOPEN DIE TRUI!

29 maart  De truien van Gruuts op Mestreech 
lopen goed! Heeft u al zo’n mooie trui 
gekocht? Daarmee haalt u niet alleen een 
uniek kledingstuk in huis maar u helpt de 
lokale horeca door iets te doen voor de 
members van de Quiet Community 
Maastricht. In dit geval snijdt het mes 
dus aan drie kanten!

4 juni GRUUTS OP MESTREECH
Wij van Quiet Maastricht zijn ‘gruuts’ op 
die van Gruuts op Mestreech, en op iedereen 
die een ‘trieko’ heeft gekocht. 
Het resultaat van de actie tot nu toe: 
100 vouchers van 15 euro voor onze 
members!!! Zij kunnen met die vouchers naar 
een van de deelnemende horecabedrijven 
gaan voor een lekker hapje/drankje. 
Dat wordt genieten.

Voor iedereen die hierbij betrokken is: 
daanke!

20 mei AANBOD CHANTAL BIOESHAAR
Als je ergens van opknapt na anderhalf jaar 
corona dan is het wel aandacht voor jezelf. 
Aandacht en bewustwording. 
@heartsystemsnederland van 
Chantal Bieshaar biedt voor de tweede keer 
een member deze kans. 
Van dit soort sponsoren knapt een mens 
letterlijk op. Dank je wel Chantal Bieshaar.

31 mei VACATURES
Quiet Maastricht drijft op een team van 
enthousiaste vrijwilligers. Omdat onze 
gewaardeerde vrijwilligerscoördinator er 
binnenkort mee stopt zijn wij op zoek naar 
een nieuwe vrijwilligerscoördinator.
Ook ons team Sponsoren heeft dringend 
versterking nodig. 
Check de vacatures op quiet.nl/maastricht.

https://gruutsopmestreech.nl/
https://www.heartsystems.nl/
https://quiet.nl/maastricht/
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WELKOMJENNY SLIEPEN
“Graag wil ik mezelf voorstellen. 
Mijn naam is Jenny Sliepen, 
40 jaar en woonachtig in 
Maastricht. Ik was al enige tijd op 
zoek naar vrijwilligerswerk, toen ik 
geattendeerd werd op de vacature 
voor project-assistent bij de Quiet 
Community Maastricht. Ik wilde 
iets voor anderen betekenen en 

het liefst achter de schermen werken. Ik kende 
Quiet nog niet, maar toen ik las wat ze allemaal 
deden en waar Quiet voor staat was ik gelijk 
enthousiast. 
Het regelen en organiseren zit in mijn bloed, daar 
ik jarenlang o.a. in de toeristische sector heb 
gewerkt. Na een eerste kennismaking via face-
time ben ik in april naar kantoor geweest. 
De klik was er gelijk, ik merkte dat er veel ideeën 
en initiatieven op de plank lagen die nog uit-
gewerkt konden worden, maar door corona nog 
geen kans hadden gekregen. Naast het mee 
organiseren van activiteiten houd ik me ook bezig 
met het inventariseren van potentiële sponsoren 
zodat we ons sponsornetwerk kunnen uitbreiden. 
Bij Quiet werken enthousiaste mensen, dat werkt 
aanstekelijk. Het is leuk om elkaar aan te kunnen 
vullen en samen ideeën te kunnen uitwerken. 
Nog fijner is het om de enthousiaste reacties van 
de members te horen of lezen. Zo hadden we 
laatst een online Bingo avond georganiseerd en 
als je dan leest dat members voor het eerst sinds 
tijden weer eens gelachen hebben en een leuke 
avond hebben gehad, dan weet je waar je het 
voor doet. Gelukkig kunnen we met alle 
corona-versoepelingen steeds meer organiseren 
voor de members. Ik hoop nog lang deel te kun-
nen uit maken  van het Quiet Maastricht Team.

Hartelijke groet, Jenny”

TOT ZIENS MARCO SOETERS
“Een jaar vrijwilliger bij 
Quiet Community Maastricht. 
Het was maart 2020 dat ik ken-
nis nam van QCM. Mijn interesse 
was meteen gewekt. Na een 
tijdje aan elkaar gesnuffeld te 
hebben ben ik per 1 juli 2020 
toegetreden als vrijwilliger.
 Ik was en ben nog steeds 
enorm onder de indruk van de gedrevenheid en 
kennis van de teamcoördinatoren. Stuk voor stuk 
toppers! 
In alle eerlijkheid had ik mij e.e.a. toch wel iets 
anders voorgesteld. De coronamaatregelen 
waren een flinke streep door de rekening van al 
onze activiteiten: van de inloopochtenden tot 
het werven van nieuwe sponsoren. Nu gaan we 
eindelijk terug naar het oude normaal, een zucht 
van verlichting voor iedereen! Wat een stuk lasti-
ger is geworden helaas is het werven van nieuwe 
sponsoren, iets dat ik vaak aan den lijve heb 
ondervonden. Ik hoop van harte dat mijn opvolg-
ster Marieke dit vlot getrokken krijgt! Gaat haar 
ook lukken, want wie kan nou ‘nee’ zeggen tegen 
zo’n ontwapenende dame? Ik kijk met veel plezier 
terug op mijn jaar bij QCM. Ondanks alles hebben 
we toch een pak leuke acties voor onze members 
op touw gezet! Voor mij sprongen met name het 
rondbrengen van soeppakketten en de carnaval-
sactie eruit, prachtig om te zien hoeveel vreugde 
die acties onze members brachten.
Ik zal QCM altijd een warm hart blijven toedragen 
en mijn ogen en oren goed openhouden voor kan-
sen voor hen. Echt weg ben ik niet, maar slechts 
een maitlje, appje of telefoontje verwijderd.

Het gaat jullie goed! 
Marco Soeters”

vervolg personalia volgende pagina

Personalia



Het covermodel wordt op de gevoelige plaat vastgelegd door Marga Nieboer.
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TOT ZIENS LOE GOSSIEAU
“Beste vrijwilligers  van Quiet 
Maastricht, Jammer genoeg 
moet ik gaan stoppen met het 
coördineren van de vrijwilligers-
activiteiten voor onze organisa-
tie. Dit zal per 1 juli a.s. gebeuren. 
Het coördinatiewerk vergt de 
nodige tijd, waardoor te veel 
andere belangrijke zaken blijven 

liggen. Enkele belangrijke zaken zal ik in overleg 
met Uschi nog afwerken.

Het was heel plezierig met jullie samen te 
werken. Het gaat jullie en Quiet Maastricht goed.

Compleminte, Loe Gossieau”

Hartstikke bedankt Loe en Marco, voor alles 
wat jullie voor Quiet Maastricht hebben gedaan.
Jullie waren fijne collega’s en zijn altijd welkom 
bij Quiet Maastricht. 

We hebben elkaar het afgelopen jaar vooral 
digitaal ontmoet maar dat neemt niet weg dat 
de we fijn hebben samengewerkt, overlegd en 
gelachen. Wij wensen jullie alle goeds in het 
leven.

Team Quiet Maastricht

Personalia
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