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NIEUWSBRIEF 2016-04 

Buurt Bemiddeling Maastricht  vindt het belangrijk om u op de hoogte houden van haar reilen en zeilen.  
Daarom bij deze onze vierde nieuwsbrief van deze jaargang. Daarnaast kunt u, voor het meest  actuele nieuws,  onze 
website bezoeken: www.buurtbemiddeling-maastricht.nl  en treft u ons op facebook.  
 

 

2016 is een bijzonder jaar geweest voor  
Buurtbemiddeling Maastricht. 

 

Het was het jaar waarin we in zee gingen met twee 
(parttime) coördinatoren die elkaar wonderwel wisten aan 

te vullen,  
 

en we verder 

 BBM behalve via de vertrouwde media-kanalen onder de aandacht brachten via een website, een 
facebook pagina, nieuwsbrieven en kennismakingsbezoeken aan organisaties en instellingen 

 de prijs voor beste vrijwilligersorganisatie van de gemeente Maastricht mochten ontvangen 

 na lange tijd weer eens konden investeren in een tussentijdse training voor onze vrijwilligers 

 veel meer casussen binnen kregen en verwerkten dan in 2015 

 moesten accepteren dat 2 van onze bijzonder gewaardeerde vrijwilligers afscheid van ons namen, 
terwijl we tegelijkertijd 8 nieuwe vrijwilligers waaronder twee bestuursleden mochten verwelkomen.  

 de toezegging hebben gekregen van enkele zeer belangrijke stakeholders om meerjarig voor 
continuïteit te willen blijven zorgen.  

 
Wij willen in deze 4de en laatste nieuwsbrief van dit bijzonder jaar iedereen die er aan heeft bijgedragen 
hartelijk danken voor zijn/haar inbreng: en of het nou gaat om het design van onze kerstkaart of om de 
constante bereidwilligheid om in gesprek te gaan met degenen die een beroep op ons doen of om het 
financieel mogelijk maken van ons voortbestaan: allemaal even welgemeend bedankt!   

 

Het bestuur wenst al haar vrijwilligers en relaties een gezegend kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar! 

 

 

 
Laten we er in 2017 
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iets moois van maken 

 
Jan van der Weerd  

&  
Gerard Mol 

Coördinatoren buurtbemiddeling 
 

 

Wij kunnen desgewenst bij U op locatie een informatiebijeenkomst verzorgen over  

Buurt Bemiddeling Maastricht 
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