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NA CORONA BLOG
Lichtpuntjes in crisistijd
Iedere dag worden we overspoeld met berichtgeving over het coronavirus en het effect dat het op de
economie heeft en nog zal hebben. Daar zetten we wat positiefs tegenover. Berichten met een
boodschap van hoop, veerkracht en vertrouwen. Wij werpen de blik alvast vooruit op morgen…..
Blog Frank Kalshoven
“Tijd om onze verrotte arbeidsmarkt aan te pakken!”
Frank Kalshoven (wetenschapper en columnist voor De Volkskrant) ziet de huidige crisis als een
grote stresstest die de fouten in onze arbeidsmarkt genadeloos aan het licht heeft gebracht.
Kalshoven: “De kwetsbaarste werkenden krijgen het door de coronacrisis het hardst voor hun
kiezen. Dat is niet oké.” ... en toch is dit volgens hem een lichtpuntje ...

We zijn actief op zoek naar verhalen die mensen hoop geven. Ken jij ook dergelijke verhalen? Of wil je zelf iets
met ons delen?

Niet corona, maar veerkracht moet hét woord van 2020 worden
Charles Groenhuijsen
Ontslag of geen ontslag

Veel ondernemers worstelen hier enorm mee. Zoals ook ondernemer Bob Hutten van het
gelijknamige cateringbedrijf. In een interne video legt hij uit hoe zeer dit hem persoonlijk raakt. Het
fragment gaat door merg en been. De worsteling, het verdriet en de drive om door te gaan en daarbij
niemand uit te sluiten.
Lees meer.
BLOG RENÉE GRAVELOTTE VAN HAPPY TOSTI
“Ik word gek als ik niks te doen heb!”
Al vanaf de basisschool loopt Renée regelmatig vast: “Bij te veel prikkels barst mijn hoofd bijna uit
elkaar.” Met de juiste begeleiding kon ze bij restaurant Happy Tosti aan de slag. Ze mist haar werk.
Haar grootste wens voor ná corona? “Dan ga ik met een groot ‘Free Hugs-bord’ op straat staan.
Want ik heb aardig wat knuffels in te halen!”

Het is een uitbarsting van saamhorigheid, laten we dit vasthouden!
Job Cohen
NAIMA AIT ALI
“Het is allemaal waardevol en de moeite waard.”
In tegenstelling tot veel mensen om mij heen heb ik de afgelopen weken niet veel hoeven afzeggen in
verband met de corona. Alleen mijn afspraken in het ziekenhuis. Ik leef al 7300 dagen in
quarantaine. En nee, daar kijk ik niet tegenop. Lees mijn verhaal.

Nog meer lichtpuntjes ...

Nieuwsbrief
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. We sturen regelmatig interessante updates over onze
programma's en activiteiten.

Bedankt voor je aanmelding!
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