Initiatiefnemers bedankt
Mede dankzij jullie is Nieuwegein

een mooiere, warmere en gezelligere stad

“We merken dat een buurtfeest zoals dit bijdraagt aan
de onderlinge verstandhoudingen in de buurt. We gaan
er dan ook mee door: voor
het volgende jaar hebben
de organisatoren zich al
weer aangemeld.”
buurtfeest De Bruijnstraat

Wethouder Jan Kuiper:
“Geins Geluk is een uniek
fonds. De stad wordt er
beter van, omdat we initiatieven ondersteunen waar
inwoners elkaar ontmoeten
en samen bouwen aan de
gemeenschap. Nieuwegein
mag er trots op zijn!”

“Het deed mij vandaag
goed om twee mensen die
elkaar niet kenden, waarvan beiden hun echtgenote
pas is overleden, na afloop
van de middag gearmd met
elkaar naar huis liepen.
Daar doen we het voor.”
Galecopperband

“Er werden tijdens de Midzomeravond kaartjes uitgedeeld waar een ieder zijn of haar ‘tip’ of ‘top’ voor de
wijk op kon schrijven. Deze kaartjes werden op in het
aanwezige zomerboeket gehangen, waardoor het een
nóg fraaier boeket werd. Hieruit zijn drie wensen voor
de wijk gekozen waarmee buurtbewoners verder aan de
slag willen gaan.”
Midzomeravond in Huis de Geer

“Met de bijdrage van
Geins Geluk was de Zingende Zomer een groot
succes”
Zingende Zomer

“Erg mooi om zoveel
mensen en organisaties
te verbinden rondom de
fiets. We weten elkaar in
de toekomst daardoor
(nog) beter te vinden.”
FamilieFietsfeest

Geins Geluk
1 jaar
Met een bijdrage Geins Geluk kunnen
inwoners van Nieuwegein maatschappelijke initiatieven realiseren. Initiatieven
gericht op een mooie, warme en gezellige stad om in te wonen. Een stad waar
ruimte is voor iedereen en iedereen zich
welkom voelt.
Ben je benieuwd hoe deze initiatieven
Nieuwegein mooier, warmer en gezelliger hebben gemaakt? Of zoek je inspiratie voor een initiatief?

Kijk op www.geinsgeluk.nl!

“Door de prachtige muziek in combinatie met
humor is iedereen met een grote grijns op het
gezicht naar huis gegaan. De avond is één groot
muziekfeest geweest!”
Seizoensfinale AkoestiCafé.

“Het was een droom die
wij werkelijkheid hebben
gemaakt”
MultiCultidag 2018

