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ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU,
ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY.

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te
Maastricht
Foto: Harry Heuts
In 2013 is een nieuw woord bedacht, namelijk “participatie samenleving”. Die term
is misschien nieuw maar de gedachte erachter niet. Althans dat maak ik op uit de
uitspraak van John F. Kennedy die hierboven in de kop van dit artikel staat.
Die quote kwam bij mij op toen ik onlangs aanwezig was bij een evenement van
Samen voor Maastricht. Deze lokale afdeling van een landelijke organisatie heeft als
doel om ondernemers die maatschappelijk betrokken (willen) zijn, samen te brengen
met maatschappelijke organisaties die een vraag of behoefte hebben. Het is niet de
bedoeling om geld over te boeken naar dat goede doel, maar kennis, tijd en kunde te
delen en daarmee een win-win situatie te creëren.
Ik was als kandidaat-notaris gevraagd om aanwezig te zijn om toezicht te houden.
Vertegenwoordigers van maatschappelijk betrokken ondernemingen konden in een
ongedwongen sfeer en een mooie locatie (ondergrondse gangen in de binnenstad van
Maastricht) in contact komen met maatschappelijke organisaties en omgekeerd.
Als er dan door deze partijen zelf geconcludeerd werd dat een zogeheten match
gevonden was, dan werd dit in drie-voud schriftelijk vastgelegd. Het was mijn taak
om te controleren dat alle noodzakelijke gegevens vermeld waren en duidelijk
genoeg omschreven was wat de afspraken inhielden.
Ik heb daarbij vele leuke voorbeelden voorbij zien komen van manieren waarop men
elkaar wilde helpen. RADAR, een organisatie die mensen met een verstandelijke
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beperking een helpende hand biedt door ze een werkplek aan te bieden in hun eigen
en voor iedereen toegankelijke horeca-zaak in de Boschstraat te Maastricht, wilde
haar binnentuin met terras verfraaien. Een betrokken onderneming gaat nu, als eerste
stap, de toegangspoort schilderen.
Maar ook kwam ik in contact met de Gemeente Maastricht. De gemeente heeft
namelijk de campagne Samen kunnen we het Zelf / We Helpen. Doel van die
campagne is om mensen die zorg nodig hebben in contact te brengen met mensen
die (een deel) van die hulp kunnen bieden. Zo brengt men bijvoorbeeld
mantelzorgers in contact met mensen die zorg nodig hebben. Op Youtube staan
fraaie video’s om aan te geven hoe je anderen kunt helpen.
En daarmee kom ik weer terug bij de participatie samenleving en het citaat van John
F. Kennedy hierboven.
Ben je betrokken bij anderen, laat je dan inspireren door het initiatief van Samen
voor Maastricht en de voorbeelden van Samen kunnen we het Zelf.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief.
U kunt ook op de hoogte blijven via:
LinkedIn
Twitter
Facebook
Brochures kunt u hier downloaden.
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