
Krjlg daar loopt een blije buur!

Het zou zo maar kunnen; dat je na 12
april aanstaande mensen tegenkomt
die je tijdens de BlijeBurenBeurs hebt
leren kennen en dat je elkaar even
goedendag zegt en een praatje maakt.
EÍgenlijk is daarmee onze opzet al
geslaagd: want we weten allemaal dat
van het een het ander komt. Om alvast
een beetje Ín de stemming te komen:
zie hieronder een paar van de leuke
reacties die we kregen naar aanleiding
van de eerste BlijeBurenBeurs! Zien we
jou ook op zondag 12 april?

Artikel in Magazine RABO-bank
Het klantenmagazine van de RABO-bank Maastricht en
omstreken kwam ook informeren naar de BlijeBurenBeurs.
En dat leidde tot een mooi artikel.
Kijk zelf maar eens: http://dichterbij.rabobank.nl/pdf/
maastricht/2015/1/?

Wat een luxe: een volle boekenkast
Tijdens de BlijeBurenBeurs in november jl. hadden Karin van
Duurling en Ger van Kruchten een klik: Ger vroeg ruimte voor
een openbare boekenkast en Karin kon deze ruimte bieden
in het Parochiehuis. Al snel na de beurs werd de boekenkast
in elkaar getimmerd en konden de boeken geplaatst worden.
Nog voor de oproep voor boeken in Aangenaam december
verscheen, was de boekenkast al halfuol. En na de publicatie
was de kast na drie telefoontjes helemaal gevuld. Tijdens de
ouderensoos op de donderdagmiddag wordt regelmatig in de
boekenkast gesnuffeld en geruild waardoor boeken toch weer
een tweede leven hebben gekregen. Gere Gedoon!

Museum klokkentoren (bijna) opgeruimd!
De vraag om het museumpje van Chel in de klokkentoren in
de kerk grondig onder handen te nemen door broer Paul, daar
kun je toch niet zomaar omheen? De klik was snel gemaakt:
een aantal enthousiastelingen maakte de eerste afspraak.
Het bezoek maakte meteen duidelijk hoe broodnodig het is

om dit mooie kleinood grondig onder handen te nemen. Een
laag stof en veel al dan niet levende vliegen moeten geruimd
worden. Niet leuk maar wel nodig, De eerste voorbereiding is

reeds gedaan: de lange ladder naar de bovenliggende verdie-
ping is aangepast, waardoor de vliegen door een sluitend luik
beter geweerd kunnen worden. Nog enkele veiligheidsmaat-
regelen en we kunnen echt aan de slag. De bezems, emmers
én de vrijwilligers staan klaar. Gere Gedoon!

Het computerklasje van 'onze' Harrie
Bits, bytes en data: voor velen een normale, dagelijks ge-
bruikte termen, maar voor de oudere generatie die niet opge-
groeid is met de pc klinkt het als abracadabra! 'Onze' Harrie
bood op de BBB hulp bíj computerprobleempjes aan, Of zoals
hij zelf zegt: "Het wegwijs maken op de pc." Twee leergierige
dames gingen trots in het bezit van een afspraak naar huis.
Aansluitend een verkennend gesprek over waar het aan ken-
nis schort, en al snel de eerste computerbijeenkomst. Harrie:
"Ik mag nu wel met enige trots zeggen dat deze bijeenkom-
sten niet voor niets zíjn geweest en dat het plezier er over en
weer vanaf straalt. Af en toe moet je dan ook wel een beetje
streng zijn en iedereen bij de les houden door het opgegeven
huiswerk te toetsen, hé dames :-). De dames nemen regel-
matig iets mee. Zo heb ik al heerlijke jam gekregen en lekke-
re, bijzondere biertje's. Het hoeft natuurlijk niet, maar leuk is

het wel." Gere Gedoon!

TV Maastricht
"Mogen we op 12 april alsje-
blieft opnames komen ma-
ken?" Binnenkort de BBB dus
ook op de buis!

"Waar kan ik kaartjes ko-
pen?"
Ons antwoord op dit mailtje:
Beste mevrouw, de kaartjes
zijn gratis. Dus neem vooral
uw buurvrouw mee!"

'*gjWw* "Kunnen kinderen ook iets
vragen op de BlijeBuren-
Beurs?"

Briefje in de brievenbus. Er stond helaas geen afzender op.
Misschien dat hij of zij ons antwoord in de Aangenaam leest:
"Jazeker. De BlijeBurenBeurs is er voor jong en voor oud. We
zien je dus graag komenl"

Met de complimenten van Trajekt
Kees Smit, opbouwwerker bij Trajekt, stuurde ons dit
hartverwarmende berichtje :

"Na drie succesvolle edities van de Maatschappelijke
Beursvloer Maastricht zaten wij bij Trajekt ons te beraden over
de verdere ontwikkeling van deze methodiek. De beursvloer
werd iedere keer groter, steeds meer deelnemers, steeds
meer matches. Toch hadden we het gevoel dat de groei niet
in de kwantitatieve cijfers zat, maar juist in de duurzame
verbindingen die ontstonden. En, dachten wij, zou het niet
geweldig zijn als we deze beweging ook op gang krijgen op
kleinere schaal, in de buurten van Maastricht, En prompt
stonden daar Josephine, Harrie en Silvia op onze stoep met
het idee van de BlijeBurenBeurs!
Het succes van de BlijeBurenBeurs hoef ik hier natuurlijk niet
te veftellen. Maar waar komt dat succes vandaan? Uit het
simpele feit dat de beurs uitgaat van ontmoeten, verbinden
en van kansen in plaats van tekorten en problemen, Hoe
vaak hoor ik als opbouwwerker niet mensen of verenigingen
zuchten over een gebrek aan vrijwilligers of te weinig
subsidie. Of dat de overheÍd zich steeds meer terugtrekt. Of
dat het in deze tijd van financiële crisis zo moeilijk is om nog
sponsorgeld binnen te halen bij bedrijven.
Tegen al die mensen zou ik willen zeggent denk eens anders.
Bedenk wat jij als mens of jullie als vereniging voor een ander
kunnen betekenen, En dan zaljezien wat er opeens allemaal
mogelijk is. Dat zijn geen mooie praatjes van een rasoptimist,
het bewijs is er. Kijk maar naar de eerste BlijeBurenBeurs:27
wensen of vragen van buurtbewoners zijn binnen een paar uur
vervuld, Of kUk naar de resultaten van de Maatschappelijke
Beursvloer Maastricht, waar in november 250 matches
werden gemaakt die leiden tot een win-win-situatie voor
zowel verenigingen als ondernemers. En dat allemaal zonder
dat er geld bij komt kijken.
Verbinden, kansen, win-win-situatie en mogelijkheden te
over. Het lijkt wel een glad verkooppraatje van een snelle
jongen in een duur pak. Maar niets is minder waar. Het zijn de
eenvoudige uitgangspunten van zowel de Maatschappelijke
Beursvloer Maastricht als de BlijeBurenBeurs. Ik ben er dan
ook zeker bij: op zondag 12 april bij de BlijeBurenBeurs en
op 20 oktober bij de Maatschappelijke Beursvloer Maastricht
(www.beursvloermaastricht.nl), Tot dan!
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