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Geachte wethouder, geachte leden van de commissie.

Vastberaden ondernemers met een missie gaan een centrum opzetten zoals Nederland nog niet kent.... en wel in
Haarlem. Het vitaliteitscentrum dat wij voor ogen hebben willen wij huisvesten in en om de Watermeterfabriek. In 
deze brief vertellen wij u graag onze ideeën hierover.
Onze missie:
Het vitaliteitscentrum is een plek waar iedereen zich welkom voelt! Centraal staan: ontmoeten, ontspannen, 
ontwikkelen, ontdekken, elkaar inspireren. Wij faciliteren alle bezoekers op vele manieren vanuit volledige 
gelijkwaardigheid. Onze kracht is dat wij uitgaan van ieders mogelijkheden (niet vanuit een probleem); onze 
overtuiging is dat ieder mens alles al in zich heeft. Wij inspireren onze medemens om volledig zichzelf te zijn. Dat 
doen wij op een manier die bij de betreffende medemens past. We beginnen daarom graag bij de ontmoeting door 
oprecht en echt contact te maken.
Activiteiten:
Wij faciliteren graag een brede doelgroep van jong tot oud. Denk bijvoorbeeld aan mensen die gezonder willen gaan 
eten, koken, leven; een medemens die behoefte heeft aan gezelschap tijdens een kop koffie, een vader/moeder met 
opvoedingsvragen, mensen die zich in een rustige omgeving willen ontspannen door middel van yoga- of meditatie- 
activiteiten, moestuinieren (ook voor kinderen), creatieve workshops etc. Mochten wij specialistische vragen 
tegenkomen, waarbij wij ons niet competent voelen, dan zullen wij uiteraard doorverwijzen. Zo ontstaat er een 
samenhangend geheel en een mooie diversiteit aan mensen die in of met ons samenwerken.
Het gebouw - binnen en buiten:
De verschillende activiteiten die we in het gebouw huisvesten, delen we weloverwogen in de ruimtes in, zodat er 
een samenhangend geheel ontstaat en we ruimte bieden aan een breed scala aan activiteiten: denk aan horeca, 
voedings- en kookworkshops, beweging (lichamelijke oefeningen, yoga, e.d.), één-op-één-gesprekken, creatieve 
workshops, films, exposities, etc. De buitenruimte wordt op dezelfde samenhangende wijze ingericht. Hier zal, met 
aandacht voor het ecologische karakter, ruimte komen voor moestuinieren, een pluktuin, (eventueel i.s.m. Vrij 
Waterland) en bewegingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld yoga in de buitenlucht. Aanvullend wordt nog gedacht 
aan wandelingen en wateractiviteiten. Voor de diverse activiteiten zullen wij de samenwerking zoeken met partijen 
in de omgeving, denk aan Vrij Waterland, kanovereniging, scholen, St. Jacob, etc.

De Watermeterfabriek:
De locatie die wij voor ogen hebben is de Watermeterfabriek. Wij zien de Watermeterfabriek als de perfecte locatie 
en onze ideeën passen prima binnen het bestemmingsplan. De Watermeterfabriek heeft een utilitair karakter, 
evenals ons idee. Het centrum wordt een veelzijdig centrum waar iedereen welkom is, van jong tot oud.

Voor zover op hoofdlijnen ons ideeën over, in de Watermeterfabriek. We lichten onze plannen graag uitgebreid toe 
in een persoonlijk gesprek om vervolgens met u van gedachten te wisselen over de realisatie hiervan. Met 
inspirerende groet, Namens projectteam Changespirators Ondernemers met een hart voor vitaal leven

Femke van Rijsbergen 
Nathalie Schouten 
Daphne Boom 
Angelique van der Moezel
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Contactpersoon Nathalie Schouten: 06-18 68 17 51, e-mail: nathalie.schouten(S)hotmail.com
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