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#WEnotME SUPPORTS NOW
Solidariteit kent geen grenzen

We staan altijd klaar voor onze vrienden en familie in nood. Oftewel: we zijn allemaal solidair

aan ons eigen kringetje dichtbij huis. Maar wat als er iets verder weg iets gebeurt, zoals de

explosie in Libanon? Waar sta je dan?

Grenzen verkennen

Met onze #WEnotME-campagne willen we letterlijk en figuurlijk de grenzen opzoeken van

ieders solidariteit. Solidariteit met je medemens stopt wat ons betreft namelijk niet bij je eigen

wereldje. Sinds dit voorjaar steun je door het kopen van een van onze shirts organisaties zoals

Family on a Mission (in Nederland) en Team Humanity (in Lesbos). Daarmee haalden we tot

nu toe al €20.000,- op. Helemaal geweldig, maar we gaan nog even door!

⏲

https://thepresentmovement.pr.co/
https://thepresent.shop/
http://familyonamission.org/
https://teamhumanity.info/


OVER THE PRESENT

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/

 

Hulp voor Libanon

Omdat wij van The Present nogal houden van nu en daadkracht, zetten we #WEnotME als

platform flexibel in en gaan we mee met de actualiteit: met een bijdrage steun je altijd diegenen

die jouw hulp op dat moment het beste kan gebruiken. Dat is nu Borderless NGO: een Libanese

organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in Libanon, waar de

situatie door de recentelijke explosie verergerd is. Met jouw aankoop steun je meteen projecten

zoals de wederopbouw van veilige woningen, het organiseren van activiteiten voor vrouwen en

kinderen en medische hulp.

Delen = lief

Deel daarom onze campagne met je vrienden, familie, buren, collega’s – en draag je statement

voor solidariteit op je hart. Ook zijn er #WEnotME-Doppers verkrijgbaar in onze shop. Tot nu

toe gingen ruim 500 mensen je voor, dus ga nu naar ThePresent.shop!

https://www.thepresent.world/
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https://thepresent.shop/
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