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Op 2 en 3 november kan ieder-
een - jong en oud - als vrijwilliger 
aan de slag bij één van de vele 
projecten van Haarlemmermeer 
goes MADD. Of je nu graag je 
handen uit de mouwen steekt in 
de natuur, een activiteitenmiddag 
voor kinderen begeleidt, schilder- 
of kluswerkzaamheden uitvoert 
of bewoners van een verzorgings-
huis een leuke dag bezorgt, er is 
voor ieder wat wils.

Haarlemmermeer goes MADD 
wordt dit jaar voor de derde keer 
georganiseerd. In vorige jaren 
werd er specifiek ingezet op 
jongeren; dit jaar kan iedereen 
– jong en oud – individueel of 
groepsgewijs - meedoen. Ook nu 
doen er weer scholen met hun 
leerlingen mee. Daarnaast gaan 
ook andere groepen, zoals bedrij-
ven en politici, aan de slag. Maar 
ook als individu kun je natuurlijk 
meedoen. 

Het evenement maakt onderdeel 
uit van de landelijke MADD-
dagen, een jaarlijks terugkerend, 
groot evenement, waarop tiendui-
zenden Nederlanders vrijwilligers-
werk. doen. Zowel werknemers, 
leerlingen, politici, burgers als 
bekende Nederlanders. 
Het is een uitgesproken kans 
om vrijblijvend kennis te maken 
met vrijwilligerswerk in de buurt. 
En, voor vrijwilligersorganisaties 

levert het veel publiciteit, nieuwe 
netwerken en mogelijk ook 
nieuwe vrijwilligers op. 
Ook scholen en bedrijven 
biedt het veel mogelijkheden, 
zoals kennismaking met maat-
schappelijke stages en maatschap-
pelijk betrokken ondernemen.  
Vorig jaar hebben ruim 37.000 
Nederlanders zich tijdens 
MADD actief ingezet bij de 
talloze initiatieven in het land.

Een greep uit de projecten 
waaraan je mee kunt doen tijdens 
Haarlemmermeer goes MADD:
n Bomen planten in het Haarlem-
mermeere Bos;
n Surfen met ouderen in het 
internetcafé van zorgcentrum 
Westerkim;
n ‘Kermis-middag’ orga-
niseren bij Stichting 
Jeugdland;
n Aan de slag 
als reporter 
voor jon-
gerenweb-
site Meer4U;
n Hazelnootbo-
men snoeien bij 
Hoeve de Vogel; 
n Een tuinhuisje bou-
wen bij verpleeghuis 
Bornholm;
n Verslag doen van 
MADD als redacteur bij de 
lokale radio;
n Assisteren bij spelcircuit 
voor bewoners verzorgings-
huis Eijkenhove. 

Voor een volledig overzicht 
van de projecten en verdere 
informatie kijk op: www.haarlem-
mermeergoesmadd.nl

DOE EENS GEK!

Maak het verschil 
en doe mee aan 
Haarlemmermeer 
goes MADD!

haarlemmermeer - Make a Difference Day (MADD) wordt dit jaar wordt voor de derde keer georga-

niseerd in Nederland, en wel op vrijdag 2 en zaterdag 3 november. Tienduizenden Nederlan-

ders tonen zich maatschappelijke betrokken door actief aan de slag te gaan. Ook de gemeente 

Haarlemmermeer doet mee: let’s go MADD!  

Wethouder Tom horn: 
“als wethouder welzijn 
steun ik maDD voluit. 
Van mij mag het elke 
dag maDD-dag zijn 
want je moet wel 
gek zijn als je géén 
vrijwilligerswerk wilt 
doen. het is leuk, het 
is nuttig en het geeft je 
nog voldoening ook.”

Kijk op: www.haarlemmermeergoesmadd.nl voor alle informatie 
over haarlemmermeer goes maDD en om je aan te melden.

haarlemmermeer goes maDD is een project van de 
VrijwilligersCentrale haarlemmermeer
Contactpersoon: Carin van empel 
mail: maDD@meerwaarde.nl, (tel) 06 - 26 55 05 19

!

Wil jij ook je handen uit de mouwen steken en zo een steentje 
bijdragen aan de lokale samenleving? Meld je dan aan voor een 
van de projecten die tijdens haarlemmermeer goes maDD zullen 
plaatsvinden. Dat kan op www.haarlemmermeergoesmadd.nl of 
door het invullen van onderstaande bon.
Je kunt de bon opsturen naar: Stichting Meerwaarde, t.a.v. de Vrij-
willigers Centrale, Postbus 429, 2130 AK Hoofddorp

Ja, ik heb belangstelling om mee te doen aan Haarlemmemeer 
goes MADD op vrijdag 2 of zaterdag 3 november. Ik ontvang graag 
meer informatie over de projecten die plaats zullen vinden:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:
 
Mail:

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar (vrij in te vullen, bijvoorbeeld: 
natuurwerkzaamheden, klussen, activiteit met kinderen/ouderen etc.):

robin v.d. Brink 
(14 jaar), deelne-
mer aan haar-
lemmermeer 
goes maDD 

2006: Ik heb vorig jaar mee-
gedaan via mijn school, het 
hoofdvaart College. het leek 
me wel leuk om een dagje mee 
te lopen bij de jongerenwebsite 
meer4U. Samen met vrijwil-
ligers van meer4U gingen we 
langs bij verschillende maDD 
activiteiten. Ik ging foto’s 
maken en filmen en anderen 
gingen schrijven. Ik vond het 
zo leuk dat ik vrijwilliger ben 
geworden bij meer4U: ik zit 
nu in de redactie en doe het 
nieuws.

Vrijdag 2
en

zaterdag 3
november

Na een geslaagde uitvoering in 2006 rekent men nu weer op veel ‘handjes’.


