
Ambassadeurs

Kartrekker

MediabereikHet aantal dak- en thuislozen volwassenen en 
kinderen die in armoede leven, neemt in Nederland nog 
steeds toe. Met het doneren van een winterjas kunnen 
duizenden mensen in Limburg worden geholpen die 

het momenteel zwaar hebben.

Ik heb moeite om niet buiten-
gewoon geëmotioneerd te raken. 
Als je om je heen kijkt, zie je dat 

tientallen vrijwilligers bezig zijn. Het 
is echt overweldigend. De jassen zijn 
ook van zo’n goede kwaliteit. Voor 

de kinderen is het heel veel. 
Ik sta versteld.

Huub Stapel

“

”

11.028 512

Ingezameld Vrijwilligers

Inwoners van 25 gemeenten in Limburg 
hebben ruim 11.000 warme winterjassen 
gedoneerd. Een opbrengst om stil van te 
zijn. Het succes van de actie weergeeft 
ook de noodzaak van de inzameling zei 

Initiatiefneemster Manon Machiels.
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2019
Uitbreiding met inzameling op 5 locaties 

voor de inwoners: Gouvernement, 
Stadhuis, 3 kantoren SNS + de 25 

deelnemende bedrijven.

5142
Ingezameld

2018
Inzameling bij de 25 grootste 

werkgevers in Maastricht

*plus Radio 5 en alle lokale 
media in de 25 gemeenten.

3828
Ingezameld

Mogelijk gemaakt door:

De jassen zijn ingezameld voor de volgende doelen:

Theo Bovens

COA Maastricht

Doorgeefwinkel

Leger des Heils

Juupu

Quiet Community

Stichting de Gouwe

Voedselbanken Limburg Zuid

Kledingbank Limburg

Metronieuws.nl

Hart van 
Nederland

De Limburger

Maastricht 
Actueel

L1 Limburg

RTV Maastricht

Omroep Max

1Limburg

Bereik:
31.656

Bereik:
12.234

*Hierbij is niet meegeteld de 
media-aandacht die de door de 
25 gemeenten, deelnemers en

betrokkenen bij de actie 
is gegenereerd.

Vivian Lataster

Dat al deze tienduizenden jassen een 
goede bestemming krijgen is fantastisch 
maar tegelijkertijd laat het openlijk zien 

dat er grote nood is bij heel veel mensen. 
Dat maakt het schrijnend en verdrietig.
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Manon Machiels
Founder & Directeur 

Samen voor Maastricht


