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ConnectingFriends bij beste duurzame
ideeën van Nederland
Roden, 21 augustus 2018
Mensen die hun hart en hun voordeur openen voor onbekenden versterken de
sociale cohesie in de samenleving. Met deze boodschap is het platform
ConnectingFriends genomineerd voor één van de prijzen op 'Duurzame Dinsdag',
dinsdag 4 september aanstaande in de oude zaal van de Tweede Kamer in Den
Haag.

Vanuit de overtuiging dat een betere wereld begint bij een simpele ontmoeting, bouwt de
Stichting ConnectingFriends sinds 2015 aan een netwerk voor mensen die openstaan
voor ontmoetingen met onbekenden. Het lidmaatschap is gratis. Elk lid doneert 5 euro
per maand aan projecten die kansen creëren voor anderen.

Echte ontmoetingen
Alles op dit platform is gericht op échte ontmoetingen. Bij de leden thuis, bij elkaar om de
hoek, 200 kilometer verderop in het land of ergens in het buitenland. De leden zijn
stellen en alleenstaanden met ruimte in hun huis én in hun hart.
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Het platform biedt de leden een bijzondere combinatie van voordelen:
- Precies zoveel ontmoetingen als iemand zelf wil
- Gezamenlijke ondersteuning van sociale projecten met 5 euro per maand
- Onderlinge besparing van kosten op maaltijden en overnachtingen
Niemand verdient hier geld aan
Het platform is dit jaar genomineerd voor Duurzame Dinsdag als één van de 100 beste
ideeën voor een duurzame samenleving. Dit is een belangrijke erkenning van het unieke
concept van ConnectingFriends. Een sociale innovatie waar iedereen rijker van wordt,
maar waar niemand geld aan verdient.
Het beroemde 'Touwtje van Jan Terlouw' is nieuw leven ingeblazen via dit platform:
informele, ongedwongen ontmoetingen, geen verplichtingen, geen onderlinge betalingen
en zeker geen beoordelingen.
Nu afwachten
Het is nog even spannend of dit platform ter versterking van de sociale cohesie en
vermindering van de eenzaamheid op 4 september 2018, tijdens Duurzame Dinsdag, in
Den Haag wordt herkend als waardevolle sociale innovatie.



Over ConnectingFriends



Stichting ConnectingFriends beheert een platform voor ontmoetingen tussen onbekenden, in Nederland
en daarbuiten. De leden zijn gastvrij en betalen elkaar niets voor maaltijden en overnachtingen. Het
gaat om de ontmoeting. Ontmoetingen leiden tot een betere wereld. De leden van ConnectingFriends
maken dit concreet door gezamenlijk sociale projecten te ondersteunen. Leden doneren daarvoor 5
euro per maand in een 'spaarpot'. Verder zijn er geen kosten verbonden aan het lidmaatschap.
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