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Buy a t-shirt & spread the word

Draag een statement voor solidariteit op het lijf

⏲

https://thepresentmovement.pr.co/


OVER THE PRESENT MOVEMENT

Welkom bij The Present Movement! Wij verbinden ondernemers met initiatieven, projecten en kleine NGO's die
een positieve bijdrage leveren aan het leven van vluchtelingen. We stimuleren zo veel mogelijk samenwerkingen
op weg naar een inclusieve samenleving.

TPM wil de vluchtelingencrisis dichterbij halen en jou als ondernemer laten zien wat je wél kunt doen. Helpen
doe je vanuit jouw kracht en expertise: door het doneren van jouw skills, waardevolle netwerk, relevante
diensten en producten en soms gewoon met harde pegels.

Sluit je vandaag nog bij ons aan! Want the present is now.

 

The Present Movement is ten tijde van de coronacrisis begonnen met de verkoop van t-shirts

via de webshop: thepresent.shop. In deze turbulente tijd is het nóg belangrijker om naar elkaar

om te kijken en er voor elkaar te staan. WE, not ME. Draag jouw statement voor solidariteit op

het lijf. Deel het met anderen. En steun met jouw aankoop die mensen die nu het hardst

getroffen worden, omdat zij niet kunnen kiezen voor hygiëne, 1,5 meter afstand of een veilig

thuis.

#WEnotME is een initiatief van The Present Movement, een beweging die ondernemers

verbindt met initiatieven, projecten en kleinschalige NGO’s die een positieve bijdrage leveren

aan het leven van vluchtelingen en nieuwkomers. Een verzameling ‘present movers’, die zich

sinds 2017 onbezoldigd hard maakt voor het lot van vluchtelingen, ver weg of dichtbij. 100%

van de opbrengst gaat naar initiatieven die zich momenteel hard maken voor mensen die niet

kunnen kiezen voor quarantaine of hygiëne.

Op dit moment ondersteunen wij met de opbrengst van onze shirts www.teamhumanity.eu dat

mondkapjes produceert en distribueert in vluchtelingenkamp Moria (Lesbos) én in eigen land

http://familyonamission.org/ dat zich inzet voor de veiligheid van de ‘Mandela kids’, een groep

van 100 jonge statushouders die sinds 2019 in een parkeergarage in Amsterdam Zuid-Oost

bivakkeert. Er zijn 460 t-shirts verkocht en er is €4.000,00 gedoneerd aan de twee organisaties,

en we zijn nog lang niet klaar!
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