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Platform BrightVibes deelt videoboodschap over
#WEnotME
BrightVibes maakte een inspirerende video over ons. Marnix Geus, oprichter van de The

Present, vertelt over de #WEnotME-campagne. Hij legt uit waar solidariteit echt om draait -

dat dit verder reikt dan landsgrenzen en de mensen die je kent. Door het uitdragen van deze

boodschap, laat je zien dat je verder kijkt dan je eigen vertrouwde omgeving. En draag je

concreet bij: tot nu toe is er 4.000 euro (100% van de opbrengsten) gedoneerd aan Team

Humanity en Family on a Mission. So buy a shirt & spread the word!

Manifest over #WEnotME

Wij zijn van mening dat solidariteit geen grenzen kent. Voor ons gaat solidariteit niet alleen

over om er te zijn voor onze vrienden, familie en buren; het gaat ook om het ondersteunen van

de mensen die we niet kennen.

Mensen die misschien in een ander land zijn geboren, misschien een andere taal spreken en

met wie we ons misschien minder verbonden voelen.

Voor ons is solidariteit het erkennen en ondersteunen van deze mensen. Omdat ze mensen zijn,

net als jij en ik.

Deel uitmaken van #WEnotME laat zien dat je verder kijkt dan je eigen omgeving en dat je

gelooft dat we veel meer kunnen bereiken als we onszelf als een collectief zien in plaats van

slechts individuen.
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https://thepresentmovement.pr.co/
https://www.brightvibes.com/
https://www.thepresentmovement.org/
https://teamhumanity.info/
http://familyonamission.org/
https://bit.ly/WEnotME


OVER THE PRESENT MOVEMENT

Over The Present

The Present is een ondernemende community die streeft naar meer (gelijk-)waardigheid voor nieuwkomers en
vluchtelingen in het bijzonder en een inclusievere samenleving in het algemeen. Vanuit deze missie slaat de
beweging bruggen tussen mkb-ondernemers en initiatieven, projecten en kleine NGO’s die een positieve
bijdrage leven aan het leven van vluchtelingen in binnen- en buitenland. The Present richt zich door middel van
matchmaking, events en campagnes op het informeren, inspireren en activeren van ondernemers. The Present
laat ondernemers zien hoe zij een maatschappelijk initiatief waardevol kunnen ondersteunen met hun netwerk
en expertise. Voor meer informatie: https://www.thepresent.world/

 

‘Ik geloof niet in liefdadigheid. Ik geloof in solidariteit.
Liefdadigheid is verticaal. Het gaat van boven naar beneden.
Solidariteit is horizontaal. De een respecteert de ander.' -
Eduardo Galeano
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