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Maatschappelijk matchen met gesloten beurs

Nieuw!

De app over
werkzaamheden
Westelijke
Dordtse Oever

Deze app is nú gratis te
downloaden in de Google
Play Store en de App Store.

Mariska Wagner organiseert de 3e Beursvloer Dordrecht op 11-11-2019 bij Ames Audi Centrum aan de Mijlweg 33

Jouw bedrijf kan van grote waarde zijn voor de
Dordtse samenleving. Hoe? Door eigen materiaal,
expertise, menskracht of netwerk beschikbaar te stellen aan een maatschappelijke organisatie. Dit in ruil
voor een passende tegenprestatie.
Tijdens Beursvloer Dordrecht
sluiten bedrijven en maatschappelijke organisaties volop
matches.
Voorbeeld?
Mariska: “Op de 2e beursvloer
in 2018 stapte Willy Schuurman
van het Dordtse Parkhuis af op
Leen de Koning van Ames. ‘Kun
jij wat betekenen voor Dordtenaren met dementie’. Maar wat

Van Dongen

Eindeloos in
eindejaarsproducten en
geschenken!
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Kalenders, bureauleggers
Eindejaarsgeschenken
Badlakens, badjassen
Relatiegeschenken
Wijnkistjes, mutsen, fleece
Caps, paraplu’s

kan een autobedrijf nu voor
deze mensen doen?”
“Meer dan je denkt. Leen
beschikt over een forse
verzameling ‘classic-cars’ en
kent genoeg mensen die daar
chauffeur van willen zijn. Wat
zou het mooi zijn om mensen
met dementie en hun
mantelzorgers een leuke dag
te bezorgen!”
“Deze ‘match’ was gauw
gevonden en ter plekke
bevestigd door een heuse
notaris. Dus trok eind september een stoet van glimmende
classic-cars door de Dordtse
binnenstad. Langs de Grote
Kerk, Raadhuisplein met het
Statenplein als eindpunt.
Kleurrijke steltlopers ontvingen

de gasten in de tuin van het
Dordrechts Museum. Binnen
bood het voltallige college allen een heuse High Tea aan. De
onmogelijk lijkende uitdaging
werd een geweldig festijn voor
iedereen.”
Mariska: ”En… elk bedrijf kan
hier iets mee. Klein of groot,
maakt niet uit. Kom als bedrijf naar de beursvloer. Ga in
gesprek met de mensen van de
maatschappelijke organisaties.
Het zal je verrassen hoeveel je
elkaar te bieden hebt.”

Voorbeelden?
“Een aannemer repareert de
lekkage van een muziekschool
en krijgt er een mooi concert
voor terug. De computerbedrading van de opvang voor Dordtenaren met weinig inkomen is
niet meer te ontwarren. Een ICT
bedrijf lost dat probleem op
met spullen die ze nog hadden
liggen. En daar staat weer een
heerlijke lunch voor alle medewerkers tegenover.”
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Mariska: “Dit stukje is te kort
om alle deals te noemen. Meld
je aan en je zult als bedrijf
meemaken hoeveel plezier
en waarde het je bedrijf en de
medewerkers oplevert. Gewoon in anderhalf uur, geen
moeilijk gedoe of vergaderen,
direct een deal sluiten. Wat een
voldoening geeft dat!”

Meer weten
en aanmelden?
Mariska en haar collega JanDirk noteren je graag als deelnemer en beantwoorden al je
vragen. Bel of mail hen maar,
daar krijg je geen spijt van:
Beursvloer Dordrecht wordt
georganiseerd door: Stichting
Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen in Dordrecht.
Coördinatoren: Mariska
Wagner en Jan-Dirk Costeris
Email:
info@stichtingmbodordrecht.nl
Telefoon: 06 20 63 47 73
Website:
www.beursvloerdordrecht.nl

Dordrecht

078 631 07 38
www.van-dongen.nl

www.hetbeveiligingsicoon.nl

