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Veel animo maatschappelijk
betrokken ondernemen
Veel animo maatschappelijk
RUILHANDEL Diner en beursvloer dit jaar weer succesvol

door Sjoerd Willen

MAASTRICHT – De maatschappelijke
organisaties Samen voor Maas-
tricht en Trajekt hebben de afgelo-
pen week groot succes geboekt met
twee evenementen rondom maat-
schappelijk betrokken onderne-
men. Samen voor Maastricht orga-
niseerde het Maatschappelijk On-
dernemen Diner 043 en Trajekt
hield de vijfde Maatschappelijke
Beursvloer Maastricht. Op beide
evenementen konden onderne-
mers die geïnteresseerd zijn in
maatschappelijk betrokken onder-
nemen ‘met gesloten beurs’ dien-
sten, kennis, middelen en netwer-
ken uitwisselen met welzijnsorgani-
saties.

Manon Machiels (Samen voor

Maastricht) over het diner: „Het is
dit jaar héél goed gegaan. We heb-
ben 181 ‘matches’ (overeenkomsten
tussen ondernemers en instellin-
gen) weten te bewerkstelligen te-
genover de 118 van vorig jaar. We
hebben daarmee ongeveer 4 ton
aan maatschappelijke waarde toege-
voegd.” De titel ‘mooiste match’
ging naar een initiatief van tien be-
trokken partijen om een groot di-
ner met 50 bekende Maastrichtena-
ren te organiseren. Zij geven een fi-

nanciële bijdrage en nemen elk een
dakloze introducé mee. Onder an-
deren AH en het Leger des Heils
zijn betrokken bij de match.

Ook de Maatschappelijke Beurs-
vloer, waarbij vooral kleinere be-
drijven vertegenwoordigd waren,
was een succes. Tussen de 300 deel-
nemers werden 226 matches geslo-
ten. Peter Paul Muijres, maatschap-
pelijk makelaar van Trajekt, ver-
wacht dat met de Beursvloer en
soortgelijke evenementen in de wij-
ken de komende tijd voor ander-
half miljoen euro aan waarde
wordt uitgewisseld.

Samen voor Maastricht en de
Maatschappelijke Beursvloer rie-
pen eerder samen de maand okto-
ber uit tot ‘maand van het maat-
schappelijk ondernemen’.

Ondernemers konden
diensten, kennis, middelen,
en netwerken uitwisselen
met welzijnsorganisaties.
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