
EXPOSITIE SOCIALE COÖPERATIES
SAMEN DOELEN BEREIKEN DIE VOOR IEDER APART ONBEREIKBAAR ZIJN

OPENING 24 MEI • WORKSHOPS 29 MEI EN 5 JUNI
BUURTCENTRUM MARIABERG - MAASTRICHT

Verander jouw situatie door samenwerking in een Sociale Coöperatie!

Op steeds meer plekken in het land wordt er samengewerkt aan bestaanszekerheid. We willen meer zeggenschap 
hebben over onze levenssituatie en deze structureel verbeteren. Sommigen van ons zitten in een achterstands-
situatie en/of in armoede. Met weinig inkomen wil je niet meer langer wachten op en afhankelijk blijven van instanties 
en overheid. Wij worden zelf actief. Bijvoorbeeld door samen te gaan ondernemen. Zo houden we regie over ons 
leven en nemen het heft in eigen handen. Daarbij laten we ons steeds vaker inspireren en leiden door coöperatief 
denken en doen: samen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn. 

 “WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN”  LOESJE

Tentoonstelling in Maastricht

De Sociale Alliantie heeft 9 van dit soort initiatieven (sociale coöperaties) uit het land samengebracht in een tentoon-
stelling met foto’s, filmpjes en verhalen. Deze expositie maakt een reis door het hele land. In samenwerking met 
het Buurtnetwerk Tip Top Mariaberg is de expositie nu in Maastricht geland. We zijn gezamenlijk tot een lokaal 
programma gekomen met Workshops voor bewoners/initiatiefnemers en voor beroepskrachten. 

 LET’S PEER-M UIT DE ARMOEDE!

De opening 

De opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden op donderdag 24 mei om 16.00 uur in het Buurtcentrum 
Mariaberg, Anjelierenstraat 35 in Maastricht. De tentoonstelling is hier vanaf 24 mei tot en met 5 juni (gratis) te 
bezoeken. 

De workshops maken het concreet

 - Bent u geïnteresseerd in deze vorm van sociaal ondernemen? 
 - Wilt u weten hoe sociale coöperaties werken?

Er worden in de expositieperiode ook (gratis) workshops georganiseerd. Tijdens deze workshops worden ervaringen 
uitgewisseld door ervaringsdeskundigen: van de ene kant ‘ondernemende burgers’ die met de gemeente of andere 
organisaties te maken kregen en van de andere kant ‘beroepskrachten van de gemeente en andere organisaties’ die 
met ondernemende burgers te maken hebben.

U bent welkom op alle bijeenkomsten. De agenda (zie achterkant) kan helpen om te kiezen. (graag vooraf aan-
melden, zie contact/aanmelden onderaan).

www.socialealliantie.nl www.socialecooperatie.nlwww.initiatief.nu

          Mariaberg 

 Netwerken doe je samen 
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Programma Maastricht

 - Donderdag 24 mei – 16.00 uur – Opening tentoonstelling (voor iedereen, graag aanmelden)

 - Looptijd 24 mei vanaf 16.00 uur –  t/m 5 juni –  Tentoonstelling is altijd vrij te bezichtigen. 
   (U kunt ook een afspraak maken via de onderstaande e-mail)

 - Dinsdag 29 mei – 10.00 - 12.00 uur – Workshop voor geïnteresseerde beroepskrachten 
   (graag aanmelden)

 - Dinsdag 29 mei – 19.00 - 21.00 uur – Workshop geïnteresseerde bewoners/initiatiefnemers
   (graag aanmelden)

 - Dinsdag 5 juni – 11.00 - 13.00 uur – Bijeenkomst Lokaal vervolg: Hoe gaan we verder.. 
   (hiervoor kunt u zich later aanmelden, vanaf 29 mei)

Aanmelden en meer informatie

Het zou voor ons fijn zijn als u zich vóór maandag 21 mei aanmeldt. Dat kan via sjoerd@peer-m.nu 
(of door te bellen met Sjoerd Cratsborn: 06 34577048)

Algemene informatie vindt u ook op www.socialecooperatie.nl 

Voor vragen kunt u bellen met: 
• Jack van Gelooven – namens buurtnetwerk Tip Top Mariaberg: 06 54684257
• Sjoerd Cratsborn – namens Sociale Alliantie: 06 34577048

Locatie tentoonstelling en Workshops:

Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, Maastricht

De bovenstaande activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door: de Sociale Alliantie, Tip Top Mariaberg, AANzet, 
Gemeente Maastricht, Trajekt en het Huis voor de Zorg.
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