alleen gevormd door Helmonders, maar
ook door mensen uit de regio tot aan Den
Bosch toe. Men denkt gauw dat alleen
dames salon Madame bezoeken. Echter
ook – vooral allochtone – mannen zijn
klant. Naast de gewone behandelingen kan
men ook terecht voor injectables en
behandeling van spataders.
Ook Marcella heeft een aantal cheques
beschikbaar gesteld voor klanten van Super
Sociaal. Ze heeft ondervonden dat ze veel
terugkrijgt van deze klanten die hun
verhalen aan haar kwijt kunnen.
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KAPSALON ZEN
Op het adres Hillendonk 8 in Helmond is
kapsalon Zen gevestigd. De naam heeft te
maken met het feit dat de klanten van
Patrice Remer niet alleen voor
haarverzorging komen, maar ook voor
rust. Specialiteit van Zen vormt het zg.
haarwerk.
Patrice heeft het afgelopen jaar voor
klanten van Super Sociaal een aantal gratis
behandelingen beschikbaar gesteld. Haar
motief daarbij was dat mensen elkaar
moeten helpen. Bovendien gaven de
klanten haar energie: ze kunnen
relativeren, hebben gevoel voor humor en
buigen mee met de situatie waarin ze
leven.

Marcella Ermens Schoonheidssalon
Parfumerie Madame
ARMOEDECONFERENTIE
Op 12 februari jl. vond de armoedeconferentie plaats georganiseerd door de gemeente Helmond. Doel was inzicht krijgen
in hoe de bestrijding van de steeds maar
stijgende armoede in de stad verbeterd kan
worden.
Vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties en vrijwilligers, maar ook de
mensen met een minimaal inkomen konden
initiatieven aanreiken aan het college van
burgemeester en wethouders.

Patrice Remer Kapsalon Zen
SCHOONHEIDSSALON
PARFUMERIE MADAME
Marcella Ermens ontvangt ons hartelijk als
we een bezoekje aan haar zaak brengen. In
1969 is haar moeder met deze salon
begonnen. De klantenkring wordt niet
1

De gemeente had Pieter Hilhorst – exwethouder van Amsterdam – als
gespreksleider gevraagd.
Er waren ideeën als: zorg dat de mensen de
bestaande voorzieningen beter kunnen
bereiken. Een belangrijke bron van
ergernis was het steeds moeten invullen
van allerlei formulieren.
BASISSCHOOL DE LINDT
Op 24 april mocht Monique der Kinderen
uit handen van leerlingen van basisschool
De Lindt drie pakketten levensmiddelen
van de Jumbo in Stiphout ontvangen.
BEZOEK DELEGATIE PROTESTANTSE KERK DEN HAAG
Op 2 april heeft een werkgroep van de
PKN uit Den Haag een bezoek gebracht
aan Super Sociaal. Men overweegt ook
daar een voorziening als Super Sociaal op
te richten.

Sponsgooien ten behoeve van Super
Sociaal

MAINETTI CHILDREN’S DAY
Mainetti is een bedrijf uit Helmond dat
totaaloplossingen biedt om kleding vanaf
de productie tot en met de winkel te
verpakken. Op 3 juni konden kinderen van
13.30 tot 16.30 uur gratis spelen, klimmen
en klauteren in Monkey Town aan de
Watermolenwal.

JUMBO STIPHOUT
Ter gelegenheid van de opening van de
nieuwe Jumbovestiging in Stiphout kreeg
Super Sociaal zes pakketten levensmiddelen geschonken.
VLOOIENMARKT STIPHOUT
Op 7 juni vond de jaarlijkse vlooienmarkt
in Stiphout plaats op het terrein van De
Greef. De helft van de opbrengst – Euro
10.400,= - is bestemd voor Super Sociaal.
Bestuur en medewerkers van Super Sociaal
bedanken de organisatie en de vele
vrijwilligers voor hun belangeloze inzet.

TOENAME KLANTEN VOEDSELBANKEN
De economische crisis lijkt op zijn retour.
Ondanks dat stijgt het aantal klanten bij
voedselbanken. Dit is een landelijke trend.
Ook bij Super Sociaal is het aantal klanten
gestegen.
JAN VAN BRABANT IN ACTIE
VOOR SUPER SOCIAAL
In april hebben leerlingen van de Jan van
Brabant Molenstraat actie gevoerd voor
Super Sociaal. Deze actie werd op 17 april
afgesloten met een sponsorloop, een
tweedehands kledingmarkt en een
brocante. Dit alles leverde een bedrag op
van Euro 9.000,=
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