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Wie bouwt er verder
mee aan ons huis?

Bij ZamenEen zijn inmiddels heel
wat mensen en organisaties betrokken. Op deze plek is een woord van
dank verschuldigd aan de initiatiefnemers. Zij zijn in beweging gekomen, met de coalitie tegen eenzaamheid in Dronten tot gevolg.
Bedankt, mensen van het Netwerk
Burgers in de Knel en Senioren
netwerk De Bijenkorf.

In een vorige column schreven we
over het bouwen van een huis als het
gaat om onze gezamenlijke inspanningen met ZamenEen. Aan u stelden we
de vraag: ‘wie gaat er met ons mee op
reis en bouwt mee?’ We hebben daar
enorm veel reacties op gekregen!

Het fundament staat
Op dit moment zijn er bijna 40 organisaties die aan het meebouwen zijn. En
samen zijn we al ver gekomen. Het fundament en de contouren staan er. Nu
rest ons nog het verder afbouwen van
het huis.

Het Journaal en Contactpunt
Het Journaal is een feit. De afgelopen
weken heeft u mee kunnen lezen wie
met ons meebouwt en welke expertise
zij meebrengen en wat hun aandeel is
in onze aanpak. De komende tijd zullen
we gezamenlijk nog meer activiteiten
en belevenissen met u gaan delen.
Het Contactpunt van ZamenEen is een
plek waar uw met uw vragen en gedachten terecht kunt. Stel uw vragen
en u krijgt van ons een antwoord met
een vervolg. We luisteren naar u en
gaan met u in gesprek. En we zoeken
verder voor u als dat nodig is, zodat u
de juiste hulp krijgt.

Ook Drontense ondernemers bouwen mee aan ZamenEen. Zo stelde KWOOT het logo
beschikbaar (zie foto) en bouwde VWA de website.
medewerkers die u vaak tegenkomt in
bijvoorbeeld supermarkten en bibliotheek, Meerpaal of de thuiszorg. Zij
leren om eenzaamheid nog beter te
herkennen, om het bespreekbaar te
maken en te helpen om daar mee om
te kunnen gaan.
Daarnaast organiseren we workshops
die u zelf handvatten geven om met uw
gevoel om te kunnen gaan. Om de cirkel van eenzaamheid te doorbreken.
Om uit die situatie te stappen en weer
in verbinding te staan met wie u dierbaar is. Soms is dat familie en soms zijn
dat je vrienden. Informeer naar die extra
hulp als u denkt dat het u kan helpen.

Trainingen en scholing

U vindt ons ook op 
www.zamen-een.nl

Ook onze trainingen en scholing hebben wij klaar. Wij trainen en scholen de

En om dat allemaal inzichtelijk te maken en te kunnen overzien wat wij alle-

maal doen hebben wij ook nog eens
een zeer mooie website gebouwd. Daar
kunt u alle informatie over ons lezen.
Kijk op www.zamen-een.nl.

Trots
We merken dat we worden gezien,
want u reageert naar ons, op verschillende manieren. Fantastisch als je dat
hoort. Dat zijn de cadeautjes waar wij
het voor doen! We zijn er trots op wat
we met elkaar in de coalitie bereikt
hebben. Samen bouwen we verder.
Erik Langeweg, kwartiermaker Coalitie
ZamenEen
Wim Lanphen, voorzitter bestuur
Coalitie ZamenEen / voorzitter
Seniorennetwerk De Bijenkorf
Jelte Ferweda, voorzitter Netwerk
Burgers in de Knel

Landelijk aandacht ZamenEen
ZamenEen trekt de landelijke aandacht,
ook bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 20 september komt namens het ministerie ambassadeur Marianne van den Anker naar
Dronten voor de ondertekening van het
landelijk coalitieakoord door wethouder Peter van Bergen.
De gemeente Dronten sluit daarbij aan
bij het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. Een belangrijke voorwaarde

Initiatiefnemers
bedankt!

VRAAG HET
ZAMENEEN
Ik wil graag meedoen met ZamenEen.
Organiseren jullie ook activiteiten?
Antwoord ZamenEen organiseert
zelf geen activiteiten. Wel hebben wij
uit het aanbod van onze deelnemende organisaties een aanbod geselecteerd met laagdrempelige activiteiten waar u andere mensen kunt
ontmoeten. Deze kwartaal agenda
vindt u de komende weken overal
verspreid in de gemeente. Een digitale versie staat al op onze website.

Aparte verwijsfolder
Oud-wethouder
van Rotterdam
Marianne van den
Anker komt namens het ministerie van VWS naar
Dronten. ‘Duur
zame aanpak eenzaamheid waarin
iedereen verantwoordelijkheid
neemt’.

om mee te doen is dat lokale partijen
‘een duurzame aanpak inrichten waarin
iedereen verantwoordelijkheid neemt’.
Op 20 september zullen in de raadszaal
van het gemeentehuis ook de nieuwe
lokale partijen die zijn aangesloten bij
ZamenEen het lokale convenant ondertekenen. Tijdens de eerste ondertekening op 15 maart ging ZamenEen van
start met 29 deelnemers.

Voor zorgprofessionals heeft
ZamenEen een
aparte verwijs
folder gemaakt.
Bij cliëntcontact
met de doelgroep kan een
zorgprofessional
deze folder met
contactgegevens
van ZamenEen
meegeven.

Eenzaam?
We kennen het allemaal: het gevoel er niet bij te
horen. Het idee dat niemand ons begrijpt. Het
ongewenst of te vaak alleen zijn. De aansluiting met
anderen missen. De verbinding met onszelf kwijt zijn.
Voelt u zich al langere tijd eenzaam? Kom in actie!
Bel met het Contactpunt ZamenEen en bespreek
wat hier in uw situatie aan te doen is:

tel. 088 – 280 2802
op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur

De al bestaande partners van ZamenEen: AH Jan Schuurhuis, Burgers in de knel, Kwintes, Coloriet, Bibliotheek FlevoMeer, Seniorennetwerk
De Bijenkorf, Buurtzorg Dronten, De Meerpaal, Deen Supermarkten centrum Dronten/Swifterbant, emPOWERed by Diesel, Gemeente Dronten, GGD Flevoland, Humanitas, Icare, InteraktContour, KBO Afdeling Midden Flevoland, Mantelkring, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten, OpenJeHart, PCOB Dronten, Politie Dronten, Rode Kruis Dronten, Inloophuis
De Herberg, Toon Hermans Huis, Jumbo centrum Dronten en Dronten-zuid, Voedselbank, Vraagelkaar.

Geef je vraag door aan:
info@zamen-een.nl of bel
088-2802802.

ZamenEen is een initiatief van Seniorennetwerk De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel. Ook meedoen? Wil je als organisatie ook meedoen met
onze coalitie, dan kan dat. Achtergrondinformatie over het samenwerkingsconvenant is te v
 inden op www.zamen-een.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan
een e-mail naar aanmelden@zamen-een.nl en we nemen contact met je op. Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met
het C
 ontactpunt ZamenEen op 088 – 2802802, op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur. Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de
juiste mensen die je verder kunnen helpen. Tips, suggesties of een bijdrage leveren aan het ZamenEen Journaal? Mail dan naar info@zamen-een.nl.

www.zamen-een.nl

Facebook: zameneen

