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Nieuwsbrief week 12

Onze drijfkracht
Keuze Vrij Bij Mij wordt gedreven door

een grote, hechte groep vrijwilligers.

Deze vele handen maken samen licht

werk van al onze initiatieven die we

opzetten. Zij zijn de drijfkracht achter

onze Stichting. Een van onze vrijwilligers

is Welmer.

Welmer is actief bij VBM, voornamelijk

binnen de initiatieven Werk Vrij Bij Mij

en Keuze Vrij Bij Mij, maar hij zegt:

"eigenlijk zijn ze allemaal even

belangrijk. Daarom doe ik mee aan

VBM en elke letter die er positief

voor kan worden gezet."

"Ik doe dit privé maar als vanzelfsprekend ook met mijn bedrijf ITT Distribution. Wij

refurbishen laptops en pc’s die worden verkocht aan de wederverkoop in Nederland en

België en wordt geëxporteerd naar ZO Europa. In al onze uitingen wordt KVBM genoemd

en benadrukt. Qua werkplekken handelen we ernaar. Wij vragen niemand naar zijn of

haar medische achtergrond. Ook in alle uitingen die verzonden worden naar meer dan

7000 adressen staat dat we aangesloten zijn bij KVBM en dat we hier volledig achter

zullen blijven staan."

Wil jij ook bijdragen aan een vrije samenleving? Kijk dan op onze website wat jij kunt

doen om ons te helpen om de initiatieven van VBM te bouwen, te onderhouden en

onder de mensen te brengen.
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Hoe ervaar jij onze aanbieders?

"Ons onderkomen Hotel Sanders de Pauw was top in hun service en

opvattingen over de Corona gekte helemaal zoals het een weldenkend mens

betaamd! Fijn om dit via jullie platform te ontdekken en overweeg inderdaad

om lid te worden van KVBM"

- Martin

Wij hebben al een aantal ervaringen mogen ontvangen, daar zijn we super blij mee! Het

platform van Keuze Vrij Bij Mij wordt volop in gebruik genomen en we zijn nog steeds

benieuwd naar jouw ervaring. Wij horen graag langs welke ondernemers jij bent

geweest en wat jouw beleving was bij deze aanbieders.

Deel jouw verhaal met ons door een mailtje te sturen naar: mailtessa@keuzevrijbijmij.nl

Kortingsactie: Tijdboek Lumens

'Hoe moet het dan wel?'

Tijdboek LuMens geeft een concrete visie voor een
nieuwe wereld en laat daarmee een weergaloos
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alternatief zien voor de oude wereld. Hierdoor groeit
het vertrouwen om het nieuwe te omarmen en
vermindert de angst om het oude los te laten. Vanuit
verschillende vakgebieden en disciplines van zowel
de binnen- als buitenwereld komen leraren,
specialisten en schrijvers aan het woord om een
holistisch beeld te schetsen van een waarachtige stip
op de horizon: een nieuwe manier van leven.

"Onze visie is dat ieder mens in harmonie met
zijn of haar omgeving kan leven, zowel met
andere mensen als met dieren en de natuur."

Stichting Vrij Bij Mij is ook te vinden in dit speciale
tijdboek. Ben jij benieuwd wat onze visie en
bijdragen is? Wij geven 30% korting met de code
VRIJBIJMIJ30 !
Deze kortinsactie is geldig tot en met 8 april

Bestel Tijdboek Lumens

Klaar om te bewegen? Zomertijd!

Dit weekend gaat de klok een uur achteruit, want we zijn deze week de lente in gegaan

en dat betekent: zomertijd! De aarde ontwaakt weer. We staan van nature eerder op,

zijn meer buiten en vaak ook meer actief en gaan later naar bed. Nu we uit onze

winterslaap komen wordt het weer makkelijker en leuker om na het werk en in het

weekend op pad te gaan. Een rondje (hard)lopen, fietsen of op en neer naar de

sportschool, het zijn allemaal activiteiten die passen bij de lente en zomer.

Op www.keuzevrijbijmij.nl vind je een grote selectie aan sportscholen, yoga studio's,

personal trainers en nog veel meer om jou te ondersteunen en te motiveren om lekker

te bewegen. Soms gaat bewegen helaas niet zo eenvoudig, een pijnlijke rug, knie of

enkel bederft al gauw de pret. Gelukkig kun je op www.keuzevrijbijmij.nl ook een groot

aanbod vinden van Osteopaten, Fysiotherapeuten en Chiroprators die klaar staan om jou

te helpen wanneer je wordt belemmerd.
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Ben je op zoek naar innerlijke
rust, een moment voor jezelf,

werken aan lichaam en geest?
Tijd om te beginnen met yoga.
Je kunt dan terecht bij Esther
Muizelaar, van Yoga Essence.

Yoga Essence

Al 20 jaar werken wij met veel
passie en plezier samen aan

de verbetering van de
gezondheid van onze sporters.
Onze persoonlijke aanpak is

waar wij jou elke dag een
stapje verder mee helpen.

Below Fitness

Een osteopaat zoekt juist naar
datgene wat je verhindert om

weer terug in balans te raken. Als
een mens in balans is ben je in

staat om, zonder hulp, te
herstellen van klachten of

blessures. Dit is de kern van de
osteopathie, iemand weer in

balans brengen.

Osteopathie Minderhout

Wij willen het aanbod op www.keuzevrijbijmij.nl laten groeien! Jij ook?

Heb jij plekjes gevonden de afgelopen maanden waar je gewoon welkom

bleef? Tip ons dan! Onze ambassadeurs gaan vervolgens in gesprek met de

ondernemer om te vragen of ze vindbaar willen worden op ons platform.

Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met alle tips die binnenkomen worden en

zorgen ervoor dat deze nooit en te nimmer in handen kunnen komen van mensen die er

misbruik van willen maken.

TIP ONS
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Voel jij je met ons verbonden en wil je meebouwen aan een mooiere toekomst? Sluit je

dan aan door nu lid te worden van Vrij Bij Mij en geniet van alle voordelen. Je ontvangt

o.a. uitnodigingen voor lokale bijeenkomsten, een speciale ledennieuwsbrief met

kortingen van onze aanbieders en toegang tot onze online community waar je vrij bent

om in contact te komen met gelijkgestemden bij jou in de buurt!

Word lid

Hulp nodig? | Veelgestelde vragen © Stichting Vrij Bij Mij. Alle rechten voorbehouden.
Stichting Vrij Bij Mij, Molenstraat 18A, 2513 BK Den Haag, The

Netherlands
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