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Nieuwe podcast‐serie over lokale aanpak
Waarom is het belangrijk eenzaamheid onder ouderen met een niet‐westerse
achtergrond te agenderen? Waar moet je op letten? In deze eerste aflevering van
een nieuwe podcastserie geven Hanan Nhass, Jeanny Vreeswijk‐Manusiwa en
Meryam Sumar hun visie. Hanan adviseert als Movisie‐specialist voor Eén tegen
eenzaamheid gemeenten. Jeanny biedt als coördinator Zorg en Welzijn bij
ouderennetwerk NOOM de interventie ‘Sociaal vitaal in kleur’ aan. Sociaal Werker
Meryam werkt bij Wijkracht Hengelo met deze ouderen.
Ga naar de podcast Eén tegen eenzaamheid

Bestel (gratis) materialen
voor uw activiteit
De Week tegen Eenzaamheid (30
september ‐ 7 oktober) is de perfecte
gelegenheid om op lokaal niveau
aandacht voor eenzaamheid te vragen
en de aanpak te versterken. Bestel nu
kosteloos materialen voor activiteiten.
Bekijk de materialen

Voor gemeenten: materialen met eigen logo
Gemeenten en lokale coalities kunnen de bronbestanden van ansichtkaarten,
placemat, posters en social posts ontvangen om eigen logo en webadres op te
plaatsen. Vraag ze aan via weektegeneenzaamheid@minvws.nl.

Bereid uw Week‐
communicatie voor
Bijvoorbeeld met Instagram stories of
een van de andere social posts die we
beschikbaar stellen. Met
mogelijkheden uw eigen logo op te
nemen.
Ga naar de toolkit

Aanbod voor gemeenten vanuit de Nationale Coalitie

Iets voor uw programma in de Week tegen Eenzaamheid? Aanbod van deelnemers
aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid voor in de Week tegen Eenzaamheid.
Kijk voor meer informatie, contactgegevens en eventuele kosten op
eentegeneenzaamheid.nl.
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Lokale aanpak van eenzaamheid
De gemeenten Beverwijk, Dinkelland, Putten en Tubbergen hebben afgelopen
maand de 'vijf pijlers' van het actieprogramma ondertekend. Welkom!

Uitgelicht: Beverwijk
Wethouder Hanneke Niele tekende 8
juni voor het actieprogramma Eén
tegen eenzaamheid. "Er zijn al veel
bouwstenen waar de aanpak tegen
eenzaamheid op kan voortbouwen",
zegt Niele in de lokale krant Rodi. "Met
een regionale aanpak zoeken we de
samenwerking in netwerkverband,
want meer inzet kan leiden tot minder
eenzame inwoners."
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Videoclip om jongeren
Westland te bereiken

Convenant en werkagenda
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Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
Deze maand verwelkomen we het landelijk netwerk Wij Buurtsportcoaches,
Universiteit Leiden en Zenzo maatschappelijk vastgoed!

Uitgelicht: Zenzo
maatschappelijk vastgoed
Coen Hendriks, partner in Zenzo: "In de
ruim 10 jaar dat we actief zijn hebben
we ontdekt dat de bebouwde omgeving
een grote bijdrage kan leveren aan het
verminderen of voorkomen van
eenzaamheid in buurten en wijken.
Inmiddels staat het creëren van de
#toevalligeontmoeting bij ieder project
centraal."

Expositie op locatie
Met bewoners van zorginstellingen
ontwikkelden Club Goud en het Van
Gogh Museum 'Het land van Van
Gogh': een pop‐up expo voor in een
zorginstelling. Om ook mensen te
bereiken die minder vanzelfsprekend
het museum (kunnen) bezoeken.
Lees verder

Lezen: magazine Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
Lees meer krachtige voorbeelden hoe deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen
Eenzaamheid zich inzetten in het vorige maand gelanceerde e‐zine!

Ga naar het e‐zine

Campagne over
'zomereenzaamheid'
De zomervakantie. Heerlijk, maar niet
voor iedereen. In juli en augustus roept
de campagne Eén tegen eenzaamheid
op contact te houden met thuisblijvers.
De campagne bevat onder meer
advertenties en social posts. U vindt ze
binnenkort in de campagnetoolkit.
Ga naar de toolkit

Oproep: organiseert u een activiteit speciaal voor de zomer?
Familie op vakantie; vrijwilligerswerk ligt stil. Voor sommige ouderen is de zomer
geen gemakkelijke tijd. Organiseert u iets speciaal tegen deze zomereenzaamheid?
We zijn op zoek naar voorbeelden van activiteiten. We zijn blij met een mailtje over
de activiteit aan eenzaamheid@minvws.nl. Bij voorbaat dank!

Tip: Corona sociaal herstelfonds
De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel mensen en organisaties voelbaar. Met
het Corona sociaal herstelfonds biedt het Oranje Fonds een steuntje in de rug aan
sociale initiatieven. Als eerste kunnen projecten tegen eenzaamheid die ontstaan is
door de coronapandemie, een beroep op het fonds doen. Lees verder

Prijsvraag eenzaamheid en
wonen
De eerste ZorgSaamWonen Award
staat in het teken van eenzaamheid en
wonen. Motto: ruimte voor ontmoeting.
Inzenden kan tot 15 september en
uitreiking is op 4 oktober in de Week
tegen Eenzaamheid Het ministerie van
VWS ondersteunt de award.
Lees verder

Nog een prijs: Kunst en zorg
Tot en met 31 augustus kunnen kunstenaars en zorginstellingen hun project voor
kunst in de zorg indienen. Het thema van de Elisabeth van Thüringenprijs 2021 is
‘verbinding’. De prijs bedraagt 10.000 euro.

Lees meer

Agenda
Lunchmeeting Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
1 juli, 12‐13 uur, online
Voor deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Masterclass Eenzaamheid onder jongeren
16 september, 9.30‐11 uur, online
Voor gemeenten

Week tegen Eenzaamheid 2021
30 september t/m donderdag 7 oktober

Openingsevent Week tegen Eenzaamheid
30 september
Voor deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en
bestuurders/projectleiders gemeenten

Slotevent Week tegen Eenzaamheid
7 oktober, online
Voor iedereen die betrokken is bij de Week tegen Eenzaamheid

Masterclass Borging lokale aanpak
18 november
Voor gemeenten

Colofon
Dit is de nieuwsflits van het programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie
van VWS.
Verwerking persoonsgegevens
Om u de nieuwsflits te kunnen sturen verwerken wij uw naam, e‐mailadres en
eventueel organisatie. Uw gegevens worden bij afmelding na maximaal 1 maand
verwijderd. Bekijk ook het privacy statement.
Aan‐ of afmelden
Deze nieuwsflits doorgestuurd gekregen en u wilt hem voortaan direct ontvangen?
Of u wilt zich afmelden? Mail eenzaamheid@minvws.nl.
Disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Bent u niet de
geadresseerde of hebt u dit bericht abusievelijk ontvangen? Meld u dit dan aan de
afzender en verwijder het bericht. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

