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PERSBERICHT
Burgemeester Wienen bezorgt maaltijden
Tafeltje Dekje cliënten verrast
Haarlem, 9 april 2018. De burgemeester van Haarlem, drs. Jos Wienen, heeft kennisgemaakt met
de maaltijdservice Tafeltje Dekje. De gezonde warme maaltijden worden door vrijwilligers van de
Stichting Unie Van Vrijwilligers (UVV) in Haarlem aan huis bezorgd. Tot verrassing van cliënten belde
de burgemeester bij hen aan.
“Uit eigen ervaring weet ik dat de inzet van vrijwilligers heel belangrijk is voor de ondersteuning van
kwetsbare mensen. Het helpt mensen om langer zelfstandig te kunnen wonen en leven”, aldus
burgemeester Wienen. Het is fantastisch om nu in de praktijk te zien met hoeveel enthousiasme en
betrokkenheid de vrijwilligers zich inzetten voor Haarlemmers met een kleine beurs.”
De Tafeltje Dekje-maaltijdenservice is voor degenen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat
zijn zelf te koken. Inwoners van de gemeente Haarlem die van een ‘krappe beurs’ leven, kunnen voor
Tafeltje Dekje in aanmerking komen. De kosten voor een maaltijd zijn laag, mede dankzij subsidie van
de gemeente Haarlem. Vijfmaal per week is er keuze uit drie menu’s met een hoofd- en nagerecht,
waar naar wens uit gecombineerd kan worden.
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Over de Stichting UVV Haarlem e.o.
De Stichting Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. (UVV) biedt op uiteenlopende terreinen een essentiële
bijdrage in de samenleving in de regio Zuid-Kennemerland. Ruim 450 UVV-vrijwilligers zetten zich in voor
de kwetsbare medemens en bieden ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, zoals Tafeltje
Dekje, Bibliotheek aan Huis en in het Spaarne Gasthuis. UVV Haarlem e.o. is als zelfstandige organisatie
aangesloten bij UVV Nederland. Meer informatie is beschikbaar op http://www.uvvhaarlem.nl

Noot voor de redactie
Voor publicatie kan een hoge resolutie versie van de foto worden opgevraagd via
E: info@uvvhaarlem.nl of
T: 023 5261629 (op werkdagen van 09.00-12.00 uur).
Contact voor de redactie
Antoinette Mouthaan, algemeen bestuurslid
E: ammouthaan@hotmail.com

Kamer van Koophandel Haarlem nummer: 41223167

