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YESSS! Het is bijna zover... het platform van
KeuzeVrijBijMij gaat deze maand nog live!

Wat een werk wordt er door het kernteam en het team van developers verzet!

Testen, bijstellen, weer testen, fouten eruit halen.... het is een hele bevalling,

zo'n lancering. Maar, we zijn enorm trots te kunnen melden dat we in de
week van 27 oktober live zullen gaan.

Houd onze sociale media kanalen (en deze nieuwsbrief) in de gaten voor de

lancering-events.

De Verbinding met Navid Divana
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De Verbinding is een reeks interviews met het doel om ondanks onze

verschillen, de verbinding met elkaar op te zoeken en het gesprek aan te gaan.

Het derde interview van deze reeks is met Navid, die zich - als eerste in deze

interviewreeks - wél heeft laten vaccineren. Olaf en Navid verschillen sterk van

mening, maar in dit gesprek proberen ze juist de verbinding met elkaar op te

zoeken.

VEELGESTELDE VRAGEN
vind jouw antwoorden op de website

Via sociale media en e-mail krijgen we veel vragen die we zo goed mogelijk

proberen te beantwoorden. Omdat de community zo hard groeit, kan het even

duren voordat jouw vraag beantwoord wordt.

We hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet op de website, zodat je

daar eerst kunt kijken of jouw vraag daartussen staat. Is jouw vraag dan nog

niet beantwoord, stuur ons dan een e-mail. We beantwoorden je graag!

NAAR VEELGESTELDE VRAGEN
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Interview met: Diony Rouw

Diony Rouw is 29 jaar en is op dit moment bezig met het traject om een eigen

school te starten. Onlangs was ze aanwezig bij een van onze evenementen

van de Verbindingstour waar ze haar initiatief heeft gedeeld met de

gelijkgestemden die daar ook aanwezig waren. Vol vertrouwen staat ze in dit

project om op een creatieve manier een andere wending te geven aan het

basisonderwijs. 

" Altijd staat het kind centraal, niet iedereen is
hetzelfde, dus niet iedereen hoeft dezelfde

dingen te doen of te kunnen."
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"In de natuur kom je dicht bij jezelf, maar dat lijkt een groot deel van de

mensen soms te vergeten. Het gaat alleen maar om prestatie, hoge punten

scoren en geld verdienen. Daar wil ik met mijn school verandering in brengen.

Kinderen dichter bij zichzelf brengen zodat ze iets kunnen gaan doen wat écht

bij ze past en ze gelukkig maakt."

We wensen Diony veel succes met het oprichtgen van een basisschool waar

menselijke waarden belangrijk zijn en iedereen altijd welkom is!  

Lees dit inspirerende interview op onze website.

" Dat was de eerste dag dat alle regels aangepast
waren en ik was heel erg zenuwachtig over alles

wat er ging gebeuren. "

https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrZXV6ZXZyaWpiaWptaWoubmwlMkZpbnRlcnZpZXctbWV0LWRpb255LXJvdXctaW5pdGlhdGllZm5lZW1zdGVyLWluLWhldC1iYXNpc29uZGVyd2lqcyUyRiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNES1ZCTSUyQk5pZXV3c2JyaWVmJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNETmlldXdzYnJpZWYlMkJ3ZWVrJTJCNDE=&sig=7obD6KMCduThJ7pF1BokdizyKDdHd4UoBEKmWvXiVDde&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2130
https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrZXV6ZXZyaWpiaWptaWoubmwlMkZpbnRlcnZpZXctbWV0LWRpb255LXJvdXctaW5pdGlhdGllZm5lZW1zdGVyLWluLWhldC1iYXNpc29uZGVyd2lqcyUyRiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNES1ZCTSUyQk5pZXV3c2JyaWVmJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNETmlldXdzYnJpZWYlMkJ3ZWVrJTJCNDE=&sig=7obD6KMCduThJ7pF1BokdizyKDdHd4UoBEKmWvXiVDde&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2130


Olaf Weller was op bezoek bij Francis in Dordrecht en sprak haar over haar

bijzondere ervaring met de ingang van de nieuwe maatregelen op 25 september.

"Achteraf was het zo'n mooie dag. Mensen kwamen met bloemen,
knuffels, iedereen bedankte me. Het was zo'n fijne dag en ook
emotioneel dat ik die momenten heel erg dankbaar ben!"

Francis is eigenaresse van een mooie plekje in Dordrecht waar je kunt lunchen

en gebak kan nuttigen met een lekkere kop koffie of thee. Daarnaast is Francis

natuurlijk aanbieder bij Keuze Vrij Bij Mij! Want in haar zaak blijft iederéén altijd

welkom!

Is bij jou ook altijd iedereen welkom? Meld je dan aan op de website als

aanbieder en spreek je uit!



Bij mij is ook iederéén altijd welkom!

ACTIE: iederéén altijd welkom
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De actie op 25 september was een groot succes! En onze ambassadeurs zitten niet

stil; ze gaan in allerlei steden de straat op om met ondernemers en winkeliers het

gesprek aan te gaan.

Op de website van KeuzeVrijBijMij werken we op dit moment aan een overzicht van

waar de ambassadeurs geweest zijn. Ook kun je daar zien in welke plaatsen de

ambassadeurs op pad gaan, zodat je daarbij kunt aansluiten.

Wil jij ook op pad en helpen om zoveel mogelijk plekken te vinden waar iedereen

altijd welkom is? Meld je dan aan als ambassadeur en ontvang een gratis

promotiepakket. Je kunt dan ook deelnemen aan de support- en instructiesessies

die we voor onze ambassadeurs organiseren.  

IK DOE MEE!

De verbindingstour stopt

In tegenstelling tot eerdere berichten hebben we moeten besluiten dat we stoppen

met de verbindingstour. De aanmeldingen liepen terug en het kernteam wil al haar

energie en aandacht richten op de lancering van het platform deze maand en de

doorontwikkeling in de komende maanden.

Vanavond is de laatste bijeenkomst in Bussum. We bekijken volgend jaar of we

weer nieuwe bijeenkomsten kunnen plannen. Wie weet ontmoeten we elkaar bij

een manifestatie of op straat bij een actie met onze ambassadeurs!

Tot snel!

Vacatures bij Eigentijds
Modevakonderwijs

Jolanda geeft al jaren, in haar eigen modevakschool in Sint Joost, les in het zelf

vervaardigen van kleding. De veranderende tijden vragen een andere aanpak.

Nieuwe materialen, nieuwe inzichten, nieuwe trends. Daarom heeft Jolanda

gekozen voor haar eigen weg.
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Eigentijdse modevak onderwijs, met moderne technieken,
aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd.

Bij "Eigentijds Modevak Onderwijs" kun je hobbymatig les volgen, maar ook een

volledige opleiding tot lerares coupeuse.

Om het niveau van deze beroepsopleiding te kunnen blijven waarborgen, is Jolanda

op zoek naar enthousiaste en vakkundige mensen die haar hierbij willen

ondersteunen. Zij denkt hierbij bijvoorbeeld aan mode-ontwerpers, coupeuses,

leraressen, ervaren hobbyisten die willen ondersteunen bij patronen ontwerpen, de

examencommissie, promotie van mode in het algemeen en modevakonderwijs in

het bijzonder.

Voor informatie; Jolanda Heutmekers-Keulers, 0475 575622 / 0636522627

jolandacreatief@kpnmail.nl  / eigentijdsmodevakonderwijs.nl

Stichting Vrij Bij Mij, Molenstraat 18A, 2513 BK Den Haag, The 

Netherlands

https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGS2V1emVWcmlqQmlqTWlqJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RLVkJNJTJCTmlldXdzYnJpZWYlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0ROaWV1d3NicmllZiUyQndlZWslMkI0MQ==&sig=71jmkFWKLxFQxNqyVt7RNNLvHBn9PZS475ykCQo3ZZxR&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2119
https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cueW91dHViZS5jb20lMkZjJTJGS2V1emVWcmlqQmlqTWlqJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RLVkJNJTJCTmlldXdzYnJpZWYlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0ROaWV1d3NicmllZiUyQndlZWslMkI0MQ==&sig=1nB4ycbJkL4eaJuuiKRfQxh2ffZ2s9UHx5C3KJCCnD5&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2120
https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRmtldXpldnJpamJpam1pai5ubCUyRiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNES1ZCTSUyQk5pZXV3c2JyaWVmJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNETmlldXdzYnJpZWYlMkJ3ZWVrJTJCNDE=&sig=7rrFiFYe8mmjfGeaBnB6bjao9thBPvaA8H1rMyaaS7az&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2121
https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlaWdlbnRpamRzbW9kZXZha29uZGVyd2lqcy5ubCUyRiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNES1ZCTSUyQk5pZXV3c2JyaWVmJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNETmlldXdzYnJpZWYlMkJ3ZWVrJTJCNDE=&sig=B6z8KP6ThYntgHuxzwLy8snFFwiYPKbneq6aWYFF4tqd&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2132
mailto:jolandacreatief@kpnmail.nl
https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlaWdlbnRpamRzbW9kZXZha29uZGVyd2lqcy5ubCUyRiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNES1ZCTSUyQk5pZXV3c2JyaWVmJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNETmlldXdzYnJpZWYlMkJ3ZWVrJTJCNDE=&sig=B6z8KP6ThYntgHuxzwLy8snFFwiYPKbneq6aWYFF4tqd&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2132
https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlaWdlbnRpamRzbW9kZXZha29uZGVyd2lqcy5ubCUyRiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNES1ZCTSUyQk5pZXV3c2JyaWVmJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNETmlldXdzYnJpZWYlMkJ3ZWVrJTJCNDE=&sig=B6z8KP6ThYntgHuxzwLy8snFFwiYPKbneq6aWYFF4tqd&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2132
https://keuzevrijbijmij.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrZXV6ZXZyaWpiaWptaWoubmwlMkYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREtWQk0lMkJOaWV1d3NicmllZiUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRE5pZXV3c2JyaWVmJTJCd2VlayUyQjQx&sig=HLDXWLnwZUZejgNYnn2bSBJC2w58uEJyzzcDxkVCS8Py&iat=1634233609&a=800293151&account=keuzevrijbijmij%2Eactivehosted%2Ecom&email=lB2eeqqzg2EyYwdOH%2F4ugTkRI%2BsrI1dkFOCErO8Flio%3D&s=000cebe7191753abc1e15c825b894fce&i=163A223A19A2108

