Damster Coalitie tegen Eenzaamheid
In Appingedam werken maar liefst 84 organisaties samen in de aanpak tegen eenzaamheid. Vorig jaar hebben 59
organisaties en verenigingen een handtekening gezet op het Manifest tegen de Eenzaamheid. Maandag 8 oktober
jl. zijn daar nog eens 25 partijen bij gekomen. Samen vormen zij de Damster Coalitie tegen Eenzaamheid.

Op 8 oktober 2018 is in Appingedam opnieuw een belangrijke
stap in de aanpak tegen eenzaamheid gezet. Eenzaamheid is
een groot maatschappelijk probleem. Uit cijfers van de RIVM
en GGD blijkt dat het aantal eenzame mensen in Appingedam
hoger is dan het landelijke en provinciale gemiddelde. Men
denkt bij eenzaamheid meestal aan ouderen. Het komt helaas
ook voor bij kinderen en jongeren. Tijdens het mini-congres op
8 oktober is daar vooral aandacht aan besteed.
Gerine Lodders, Assistent Professor van de afdeling ontwikkelingspsychologie van Tilburg University heeft een lezing gehouden. Zij is onderzoeker en expert op het gebied van eenzaamheid onder jongeren.
Wethouder Annalies Usmany is trots en blij met de betrokkenheid en inzet van zo’n breed maatschappelijk veld, maar liefst
84 organisaties, activiteitengroepen en verenigingen hebben
aangegeven zich duurzaam te verbinden met het thema eenzaamheid.
Ze kunnen beter signaleren, bespreken het thema met cliënten, deelnemers en vrijwilligers en verankeren het in beleid.

Organisaties en inwoners die signalen van eenzaamheid herkennen maar niet goed
weten hoe ze daar mee om moeten gaan kunnen altijd contact opnemen met de
Damster Zorgbalie of ASWA-Welzijn, Zij kunnen helpen om verbindingen te maken
tussen mensen. Het is altijd maatwerk en sommige mensen hebben er al baat bij als
ze één keer per week bezoek krijgen.
Door het ondertekenen van het manifest verplicht iedereen zich om binnen zijn of
haar organisatie extra aandacht aan eenzaamheid te besteden. Op deze wijze organiseren we een gezamenlijke lokale aanpak tegen eenzaamheid. De bereidheid om de
strijd tegen eenzaamheid aan te gaan is groot in Appingedam
Afspraken manifest
Eenzaamheid kan ons allemaal overkomen, van
jong tot oud. Van eenzaamheid kan je ziek worden.
Ook in Appingedam zijn te veel mensen eenzaam.
Daar moeten we samen wat aan doen.
Organisaties en inwoners moeten eenzaamheid signaleren, bespreekbaar maken en
bestrijden. Dit doen zij op de werkvloer, in de buurtvereniging, in de kerk, in de sportkantine, met de buren en klanten/cliënten.
In Appingedam maken we samen een vuist tegen Eenzaamheid.
In Appingedam
• heeft elke organisatie Eenzaamheid als speerpunt in zijn beleid
• heeft elk team een lokale aandacht functionaris eenzaamheid

• worden signalen van eenzaamheid altijd gedeeld en besproken
• lossen wij eenzaamheid op door verbinding te zoeken binnen de bestaande activiteiten en organisaties
• draagt ieder zijn of haar steentje bij: in de familie, in de buurt, in de vereniging en
in de organisatie, om eenzaamheid aan te pakken

In 2017 is een Regisseur Eenzaamheid aangesteld bij de welzijns organisatie ASWA-Welzijn. Deze verbindt lokale organisaties en
bewoners/klanten rond het thema eenzaamheid. Zorgt ervoor dat het thema ‘eenzaamheid’ op het netvlies komt bij de organisaties en bij
inwoners van Appingedam. Signaleert hiaten en problemen en is pro-actief in het aandragen van oplossingen dan wel verbeteringen.
Onderhoudt het contact met relevante partners en fungeert als eerste aanspreekpunt/contactpersoon.
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Door het inzetten van Damster Maatjes worden nieuwe contacten gelegd of mantelzorgers
ontlast (respijtzorg).

Eenzame vrouw van 84 geeft brei les op de basisschool. Ze is nodig (zingeving) en voelt zich
beter (welbevinden).

Mensen met elkaar verbinden door bestaande activiteiten via elkaar te koppelen.

Dagactiviteit zonder indicatie voor kwetsbare ouderen die niet meer aan de reguliere activiteiten mee kunnen doen.

Het ontmoetingshuis voor mensen met geheugenproblemen of eenzaamheid.

De Inzet is voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, die bemiddeld worden
naar leuk, zinvol en passende dag invulling of vrijwilligerswerk.

De goedemorgen dienst….. Op een vast moment telefonisch contact van maandag t/m
vrijdag.
Door ondertekening van het manifest zijn er ook al succesvolle samenwerkingsverbanden
ontstaan. We noemen er een paar; Pensionado’s vanuit de voormalig sociale werkvoorziening fivelingo worden geattendeerd op de participatiemogelijkheden in de regio. Drie vrouwenorganisaties hebben de krachten gebundeld en organiseren een ‘Damster Vrouwendag
tegen Eenzaamheid’. En een huisartspraktijk gaat op kerstavond in samenwerking met de
welzijnsorganisatie snert koken en nodigen mensen uit voor wie het een snertkerst is!

