Dan zit u goed!
Interesse om een Socialsofa te sponsoren?
Contactgegevens:
Francis van Boxtel, beleidsmedewerker wijkbeheer,
Gemeente Veldhoven
T. 040 25 84 134 E. francis.vanboxtel@veldhoven.nl

Socialsofa
vrolijk visitekaartje met een
maatschappelijke missie

Of kijk voor meer informatie op:
www.veldhoven.nl (zoekwoord Socialsofa)

Unieke
ontmoetingsplaats
voor uw doelgroep

Een bank met uw
‘handtekening’

Uw
maatschappelijke
bijdrage

Word
sponsor
Naa msbekendheid

Unieke banken, unieke ontmoetingen

Maatschappeli

Buurtbewoners een uitnodigende ontmoetingsplek bieden voor een gezellig praatje
met elkaar. Het bevorderen van de zo belangrijke sociale interactie is het belangrijkste doel van de Socialsofa’s. De in het oog springende banken vervullen daarnaast
ook een maatschappelijke functie. De mozaïeksteentjes die elke bank haar unieke
uitstraling geven, worden namelijk stuk voor stuk met de hand ingelegd door een
team van buurtbewoners, re-integranten en maatschappelijk stagiairs. Zo dragen
ze letterlijk hun steentje bij aan de totstandkoming van deze fraaie buurtbanken
en geven ze het project nog meer sociaal-maatschappelijke inhoud.

Sociaal betrokken op de buurtbank
Sponsor uw Socialsofa
De komende jaren worden in verschillende Veldhovense wijken
Wilt u uw steentje bijdragen aan het sociaalSocialsofa’s geplaatst. Deze kleurrijke straatbanken met een grote
maatschappelijke gezicht van Veldhoven en zo
sociaal-maatschappelijke buurtfunctie, bieden ondernemers de kans
tegelijkertijd uw eigen betrokken gezicht tonen?
om op even unieke als betrokken wijze hun organisatie zichtbaar te
Neem dan vandaag nog contact op met Francis van
maken in het Veldhovense straatbeeld. Toont u uw maatschappelijke
Boxtel van de gemeente Veldhoven. Zij vertelt u
betrokkenheid via uw eigen Socialsofa?
graag hoe u sponsor kunt worden van één van de
bijzondere Socialsofa’s.

Uniek

ezellig

Opvallend en sympathiek
Het Socialsofa initiatief biedt u als ondernemer in Veldhoven een uitgelezen kans
uw organisatie op unieke wijze op de plaatselijke kaart te zetten. Door u als sponsor
zichtbaar te verbinden aan een van de Socialsofa’s. Zo geeft u niet alleen kleurrijk
inhoud aan uw sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, maar zet u tevens een
opvallend, sympathiek visitekaartje in het Veldhovense straatbeeld neer. Doordat
er per jaar maximaal vijf Socialsofa’s worden geplaatst, blijft het unieke karakter
behouden en de publiciteit voor uw organisatie onverminderd groot. Een echte

Socialsofa

win-winsituatie voor Veldhoven, haar inwoners en voor uw organisatie.

Betrok

