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NIEUWSBRIEF ÉÉN TEGEN EENZAAMHEID IN DE GEMEENTE NIEUWKOOP 

 

   

 

 

 
   

  

Vervolgbijeenkomst Eén tegen 
Eenzaamheid afgelast 

Door het coronavirus is de vervolgbijeenkomst van 18 
maart 2020 afgelast. Ook de alternatieve datum op 
22 april gaat niet door in verband met de 
aangescherpte Corona maatregelen, Dat deze 
bijeenkomst is afgelast, wil niet zeggen dat het 
onderwerp eenzaamheid onze belangstelling heeft 
verloren. Wij gaan de komende periode achter de 
schermen verder met alle voorbereidingen en hopen 
snel een nieuwe datum voor de vervolgbijeenkomst 
te kunnen plannen. 

Zodra de datum voor deze bijeenkomst bekend is, 
ontvangt u van ons een uitnodiging.  

Terugkoppeling startbijeenkomst 12 
februari 
 
De startbijeenkomst was een inspirerende en 
leerzame avond waarin veel kennis is opgedaan en 
uitgewisseld. De lezing van dr. prof. Anja Machielse 
gaf velen van ons nieuwe inzichten. Met het 
ondertekenen van de 5 pijlers door wethouder 
Bernadette Wolters werd het startsein gegeven voor 
het opstarten en ontwikkelen van een lokale coalitie 
tegen eenzaamheid binnen de gemeente 
Nieuwkoop. Tijdens de startconferentie zijn al veel 
goede ideeën opgehaald om het 
eenzaamheidsvraagstuk aan te pakken. Een aantal 
van deze ideeën werken we samen verder met u uit. 

LAAT JUIST NU IETS HOREN! 

Kwestbare groepen, waaronder ouderen, lopen meer 
risico om geraakt te worden door het coronavirus. 
Daarom is het advies om zo min mogelijk fysiek contact 
te hebben met deze groep. Dit leidt tot minder sociaal 
contact en soms ook tot het missen van praktische 
hulp. Laat daarom juist nu van je horen! Dit kan op 
verschillende manieren. Stuur een kaartje of bel wat 
vaker. Een klein gebaar doet veel. Contact houden kan 
altijd! 
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INSPIRATIE UIT HET LAND 
 

Een crisis brengt vaak het beste in mensen naar boven. Zo 
blijkt ook maar weer tijdens deze corona-crisis gezien. In het 
hele land ontstaan allerlei sociale acties. In deze nieuwsbrief 
lichten we een aantal ludieke acties verder toe, om te 
inspireren en goede ideeën te delen.  

Heeft u bijvoorbeeld al gehoord van het Kletsmajoor Pen 
pakket dat Stichting Kletsmajoor met steun van de gemeente 
Breda heeft opgezet? Kinderen en kleinkinderen kunnen zo 
hun opa of oma, buurvrouw of buurman een kaart of brief 
sturen, net als vroeger. Om zo contact te houden, omdat 
bezoekjes worden afgeraden. Een gratis Kletsmajoor Pen 
pakket bestellen kan via www.brieven.stichtingkletsmajoor.nl  

NLvoorelkaar heeft vrijwilligersacties verzameld die ‘corona-proof’ zijn: je kunt ze allemaal veilig vanuit huis 
(of de bank) doen in de komende dagen. Denk aan online bijles geven of via de computer Nederlands 
oefenen met een nieuwkomer. Ga naar www.nlvoorelkaar.nl/corona-proof-vrijwilligerswerk voor alle 
vrijwilligersacties. 

Omroep Max heeft een overzicht van activiteiten die u vanuit huis kan doen, zoals meesporten met 
afleveringen van Nederland in Beweging of online exposities van musea. Kijk op www.maxvandaag.nl.  

Nog meer tips en ideeën? Kijk dan op de website van het landelijk Actieprogramma Eén tegen 

Eenzaamheid. 

 

  

EENZAAMHEID IN DE PRAKTIJK  
 

Als ik aan eenzaamheid denk, schiet direct het bezoek te binnen aan een man wie ik enkele 
jaren geleden bezocht.  

Hij was ongeveer 82-85 jaar en woonde in een ruime woning half in het bos. Samen met zijn 
zoon, die met zijn gezin een grote villa bewoonde 50 meter verderop, voldeed het perceel 
waar zij op woonden net niet aan het predicaat landgoed. Je moest vanaf de grote weg eerst 
over een zandpad van ongeveer 500 meter lopen om bij het huis van meneer te komen. Hij 
stond mij buiten al op te wachten. Toen hij mij binnenliet begon hij gelijk al te vertellen. Zijn 
vrouw was ongeveer 10 jaar geleden overleden en hij had haar jarenlang thuis verzorgd.  

Ondertussen was mijn jas opgehangen en waren we via de gang in de woonkeuken terecht 
gekomen. De overige vertrekken waren donker en koud. 

Op de grens van de woonkeuken en een kamer stond een houtkachel. Voor die houtkachel 
stond een stoel. Heel alleen. Ondertussen had meneer gevraagd wat ik wilde drinken en op 
een gegeven moment zaten we samen aan tafel koffie te drinken. Meneer vertelde dat hij 
goed en veel contact had met zijn zoon, schoondochter en hun 2 kinderen. Maar dat hij 
verder nagenoeg geen contacten had. Familie was veelal al overleden of woonde ver weg. Hij 
was wel lid van de kerk, maar ook daar had hij vrijwel geen contacten.  

Toen begon hij over zijn vrouw te vertellen. Het leek maar niet te stoppen. Overal waar je 
keek zag je foto’s staan van haar. Het liefst wilde hij mij een video van haar laten zien, maar 
daar had ik helaas geen tijd voor. Wel haalde hij een handtas van haar en liet mij eraan 
ruiken. Hij zei dat als hij goed rook haar lucht er nog in rook. Ik besefte hoe eenzaam je je 
kunt voelen, ook al woont je zoon 50 meter verderop en heb je goed contact. Bij het weggaan 
werd ik vele malen bedankt dat ik naar het verhaal van meneer wilde luisteren.  

Zo ziet u maar dat het bieden van een luisterend oor soms al genoeg kan zijn om iets voor 
iemand te kunnen betekenen.  - De ouderenadviseur van de gemeente Nieuwkoop
    

 

 

http://www.brieven.stichtingkletsmajoor.nl/
http://www.nlvoorelkaar.nl/corona-proof-vrijwilligerswerk
http://www.maxvandaag.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/campagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/campagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/
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Initiatieven of ideeën; stuur ze in! 
 

We blijven graag op de hoogte van alles wat 
er in de gemeente gebeurt om eenzaamheid 
tegen te gaan. Heeft u zelf een goed initiatief 
of idee dat kan helpen? Meld dit dan bij de 
gemeente via goedleven@nieuwkoop.nl. We 
zijn benieuwd naar uw inbreng!   
 

 

TIPS VOOR CONTACT 

 

1. Wijs ouderen op de Luisterlijn 

Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn 

(www.deluisterlijn.nl). Via 0900-0767 of lokale nummers kunnen ook 

ouderen er terecht voor een gewoon kletspraatje of een goed gesprek.  

  

2. Gebruik Corona Quarantaine Contact 

De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in contact via Corona 

Quarantaine Contact. Op de actiepagina (www.kro-ncrv.nl/corona)  

kunnen mensen aangeven gebeld te willen worden. 

 

3. De Zilverlijn 

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen 

(www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn). Professionele vrijwilligers 

bellen regelmatig en bieden een luisterend oor, houden een praatje of 

voeren een goed gesprek. 

 

“Laten we op alle 
mogelijke (veilige) 
manieren die we 
kunnen bedenken 
naar elkaar om 
blijven kijken. Ook 
nu, of juist nu, 
moeten we het 
samen doen!” – 
wethouder Bernadette 
Wolters 

Welzijnsbezoeken 

HET WERVEN VAN VRIJWILLIGERS 
 

Al enige tijd kijkt de gemeente naar de mogelijkheden om welzijnsbezoeken te organiseren. Een welzijnsbezoek 
is een preventief instrument met als hoofddoel het bevorderen en versterken van de eigen kracht en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen. Uit onderzoek bij verschillende welzijns- en 
ouderenorganisaties blijkt dat hier behoefte aan is. Een van de grondslagen voor het organiseren van de 
welzijnsbezoeken is het eenzaamheidsvraagstuk, dat ook opgenomen is in het collegeprogramma. Uit de 
‘nieuwe ideeën bingo’ van 12 februari kwam het organiseren van de welzijnsbezoeken ook vaak terug.  

Belangrijk bij een welzijnsbezoek is het fysiek in contact komen met de oudere. Het is een feit dat de meeste 
ouderen die eenzaam zijn of gevoelens van eenzaamheid hebben, hier niet over praten. Ze schamen zich 
ervoor, willen anderen niet tot last zijn of kunnen zich moeilijk uiten. Juist om met deze groep ouderen in contact 
te komen hebben we signalen nodig. Het liefst zo vroeg mogelijk, want hoe langer men eenzaam is, hoe 
moeilijker het is om hier iets aan te veranderen. Voorkomen is dus beter dan genezen. 

Om de welzijnsbezoeken te kunnen organiseren, hebben we vrijwilligers nodig. Hieronder vindt u een 
profielschets van zo’n vrijwilliger.  

Is dit iets voor u of kent u iemand die dit zou willen doen? Meldt u dan aan bij de gemeente via 
l.verwoerd@nieuwkoop.nl! 

 

 

 

mailto:goedleven@nieuwkoop.nl
http://www.deluisterlijn.nl/
http://www.kro-ncrv.nl/corona
http://www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn
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Profiel Vrijwilliger welzijnsbezoeken 75+ gemeente Nieuwkoop 2020 

 

De komende jaren neemt het aantal ouderen in de gemeente Nieuwkoop toe. Deze groep ouderen blijft 
langer actief, gezond en woont langer thuis. Over het algemeen redden zij zich goed, toch kunnen ook zij 
met problemen te maken krijgen. Wij willen dit graag in kaart brengen. Dit kan door middel van een 
welzijnsbezoek. Het doel van een welzijnsbezoek is het bevorderen en versterken van de eigen kracht en 
het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen. Een welzijnsbezoek bestaat uit twee delen. Enerzijds 
worden ouderen geïnformeerd over alle voorzieningen en mogelijkheden voor 75-plussers die zich binnen 
de gemeente Nieuwkoop bevinden. Anderzijds heeft het bezoek het doel om te signaleren en alle 
problemen, wensen en klachten van ouderen op te halen en in kaart te brengen. 

 

Wij zijn opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om een welzijnsbezoek uit te voeren, 
affiniteit hebben met de doelgroep ouderen, die goed kunnen luisteren en 1 of meer dagdelen per week 
beschikbaar zijn (dagen worden in overleg bepaald). De bezoeken vinden overdag plaats van maandag tot 
en met zaterdag in elke kern van de gemeente Nieuwkoop.  

Wij vragen: 

• Plezier om met ouderen in contact te komen; 
• Bereidheid om uw kennis van activiteiten en voorzieningen voor ouderen te vergroten; 
• Bereidheid te leren hoe u signalen kunt herkennen zoals eenzaamheid, verwaarlozing enz.; 
• Goede sociale vaardigheden; 
• Verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Vrijwillige maar geen vrijblijvende mentaliteit; 
• Bij voorkeur woonachtig in de kern waar de ouderen bezocht worden; 
• Recente VOG verklaring (geen kosten aan verbonden); 
• Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands, naast het Nederlands is het 

vloeiend spreken van een andere taal ook zeer welkom (met name Turks, Arabisch, Berbers en 
Eritrees). 

 

Wij bieden: 

• Ondersteuning en begeleiding door een vaste coördinator; 
• Deskundigheidbevordering in de vorm van een leuke en leerzame training (van een dagdeel); 
• Intervisiemomenten;  
• Een vaste vragenlijst die als leidraad dient voor het welzijnsbezoek; 
• Inspirerende contacten met ouderen en medevrijwilligers; 
• WA-verzekering 

 

Voor meer informatie over de welzijnsbezoeken kunt u contact opnemen met: 

 

Lianne Verwoerd          

l.verwoerd@nieuwkoop.nl       

06-25766339       

 

 

mailto:l.verwoerd@nieuwkoop.nl

