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Record aantal ‘kliks’ voor hulpRecord aantal ‘kliks’ voor hulp
MAATSCHAPPELIJKE BEURSVLOER Particulieren, bedrijven en verenigingen geven elkaar ondersteuning

In Centre Céramique werd
gisteren de vierde maat-
schappelijke beursvloer ge-
houden. Een record aantal
mensen, verenigingen en be-
drijven ‘vonden’ elkaar.

door Jeroen Geerts

PP rominent ‘matchmaker’
Govert Derix noemt het
‘liefdewerk’. „Het gaat om
de maatschappelijke waar-

de. Waarde die niet te kapitaliseren
is.”
Tijdens eerdere edities van de Maat-
schappelijke Beursvloer Maastricht
meenden bedrijven nog wel eens
dat ze hier iemand konden vinden
om een logo te ontwerpen. „Of dat
ze er ‘vanaf’ konden komen door
geld te geven”, vult Anne Buskes
van Trajekt aan. Maar dat is dus na-
drukkelijk niet de bedoeling. Tij-
dens de vierde editie van de beurs-
vloer, die eerder draait om een
soort van wederzijdse klussen-
dienst dan sponsoring, was ieder-
een zich daar wel van bewust. De-
rix: „Je merkt dat het idee is inge-
burgerd.” Het idee van het koppe-
len van bedrijven, verenigingen en
instellingen die voor elkaar iets kun-
nen betekenen.
‘Steun ons filmproject’, vraagt het
bordje van een jonge dame. ‘Ge-
zocht: bloemen, hout, knutselmate-
rialen’, vraagt een ander. Zo’n ze-
ventig bedrijven en negentig instel-
lingen troffen elkaar gisteren in
Centre Céramique. Een record.
Wat initiatiefnemers Trajekt en
Stichting Maatschappelijke Projec-
ten Maastricht niet hadden ver-
wacht. Na het succes van voorgaan-
de jaren, was in maart dit jaar ook
al een maatschappelijke beursvloer
gehouden en even leek het er op
dat twee per jaar naar overdaad

neeg. Of beter: de eerdere beurzen
waren zo succesvol dat er niet zo-
veel vraag meer is. Het tegenoverge-
stelde bleek waar. „Veel instellin-
gen en bedrijven zijn nog bezig
met hun vorige matches”, weet Bus-
kes. „Maar daardoor zie ik vandaag
juist heel veel nieuwe gezichten.”
Peter Paul Muijres van Trajekt haalt
een aantal bijzondere matches uit
zijn dikke map van de dag: bijles
Engels in ruil voor een etentje, de

gemeente Eijsden-Margraten die
wafels gaat bakken in ruil voor
vrijkaartjes voor Mosaqua ten be-
hoeve van kansarme kinderen, In-
tratuin levert een tuinhuisje voor
Kamers met Kansen dat in ruil
daarvoor komt helpen met de de-
cemberdecoraties.
Een voorbeeld uit de map van
Govert Derix: een medewerker van
boekhandel Dominicanen die in de
laaggeletterde wijk Wittevrouwen-

veld een leeshoek heeft ingericht.
„Vandaag probeer ik daar een soort
leesplatform van de grond te krij-
gen.” Het sluit perfect aan bij wat
Trajekt van de grond probeert te
krijgen. Huiswerkhulp in ruil voor
een kinderfeestje, de oudere die
zelf de tuin niet meer kan onder-
houden en voor de helpende buurt-
bewoner een trui breit. „Het haalt
mensen uit hun isolement, de een-
zaamheid neemt af.” Mensen mer-

ken dat ze iets voor een ander kun-
nen betekenen.
Aan het einde van de beurs doet
het de organisatoren dan ook veel
deugd te constateren dat er meerde-
re records gebroken zijn. Na 210
matches tijdens de vorige beurs,
werden gisteren niet minder dan
250 matches gemaakt. Derix: „Plus
het aantal van maart, maakt dat in
één jaar tijd 460 Maastrichtenaren
een ander te hulp zijn gekomen.”
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