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Ministerie vol lof over aanpak in Dronten: ‘Dronten nu al landelijk voorloper’

‘ZamenEen, een mooie
beweging voor altijd’
Een moskee, kerken, een bistro en een
zorgboerderij. Zomaar een greep uit de
14 nieuwe partijen die zich op 20 september officieel hebben aangesloten
bij de coalitie ZamenEen, die inmiddels uit 43 deelnemende organisaties
bestaat.
Wethouder Peter van Bergen was er
zichtbaar door geraakt, ook omdat er
met 100 bezoekers grote belangstelling
was voor deze bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. Zij kwamen
niet alleen voor de laatste ontwikkelingen rond de lokale coalitie ZamenEen,
maar ook omdat de ondertekening van
het landelijke akkoord tegen eenzaamheid door de gemeente Dronten was
aangekondigd.

Sneeuwbal
Speciaal daarvoor was Marianne van
den Anker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
afgereisd. Zij zorgde ervoor dat wethouder Peter van Bergen dit landelijke
akkoord mocht ondertekenen. De wethouder stelde daarbij nog maar eens
met nadruk dit namens alle betrokken
organisaties te doen. ‘Het is fantastisch
om te zien hoe dit initiatief vanuit de
Dronter samenleving zelf is opgepikt en
vorm gegeven. Het is een sneeuwbal
die alsmaar groter wordt. Mijn wens is
ook dat ZamenEen een structureel
onderdeel van onze gemeenschap gaat
worden, een beweging voor altijd.’

Bescheiden
Marianne van den Anker wees erop met
welke boodschap zij door de minister

Wethouder Peter van Bergen en de nieuwe deelnemers aan ZamenEen: ‘Het is fantastisch
om te zien hoe dit initiatief vanuit de Dronter samenleving zelf is opgepikt en vorm gegeven’. (foto: Hennie Joesten)
het land in wordt gestuurd: wethouders
motiveren om lokale coalities op te
zetten om de eenzaamheid aan te pakken, vanuit de mensen zelf, en met
effectieve oplossingen. ‘Maar dat is
precies wat jullie al gedaan hebben hier
in Dronten. En jullie horen direct al tot
de landelijke voorlopers op dit terrein.
Ik weet dat mensen hier pas tekenen
als ze er echt in geloven en het geen
wassen neus is. Tegelijkertijd zijn jullie
hier ook een beetje bescheiden, jullie
mogen je nu ook landelijk laten zien
met jullie aanpak.’

Wapenfeiten
Hoe die aanpak eruit ziet, daar had
kwartiermaker Erik Langeweg alle toehoorders al aan het begin van de bijeenkomst in meegenomen. Hij somde
de daadwerkelijke wapenfeiten nog
maar eens op: een telefonisch Contact-

ZamenEen verwelkomt
14 nieuwe coalitiepartners
14 nieuwe coalitiepartners tekenden vrijdagmiddag
20 september in de raadszaal van het gemeentehuis het
convenant voor deelname aan de coalitie ZamenEen.
Welkom: Diaconie PG Dronten, GKV Dronten-Zuid,
Dronten Fatih Moskee, GT Mobility, JP van den Bent
Stichting, Odd Fellows, Oost Flevoland Woondiensten, Ontmoetingskerk,
Praktijk Oefentherapie Mensendieck, H. Norbertusparochie, Stichting Forzsa,
Triade, Zorgboerderij Hoeve Vredeveld, Bistro Remke.

punt, een website en een wekelijks
ZamenEen Journaal in de Flevopost,
een verwijsflyer voor zorgprofessionals
en een aparte activiteitenagenda, maar
ook deskundigheidsbevordering voor
de ZamenEen-coalitiepartners. En misschien wel het allerbelangrijkste: concrete hulp en aandacht voor de grote
groep mensen in onze omgeving die te
kampen hebben met eenzaamheidsgevoelens. In oktober start een speciaal
programma voor mensen die zich al
langere tijd eenzaam voelen en hier iets
aan willen doen. ZamenEen biedt de
deelnemers in 8 wekelijkse sessies van
2 uur ondersteuning om beter om te
leren gaan met deze gevoelens.
Op 16 december komt minister Hugo
de Jonge op bezoek in Dronten. Hij kan
zich dan hoogstpersoonlijk laten informeren over de voortgang die ZamenEen tot die tijd heeft geboekt.

VRAAG HET
ZAMENEEN
Kunnen ondernemers ook meedoen
aan ZamenEen?
Antwoord Jazeker, ook ondernemers
zijn van harte welkom bij ZamenEen.
Wanneer je bij je onderneming veel
contact hebt met mensen, dan kun je
er voor kiezen om actiever met ons
thema om te gaan. Een van de manieren om een bijdrage te leveren
aan de doelstelling van de coalitie is
het volgen van de cursussen waarin
jij en/of je medewerkers leren om
eenzaamheid bij klanten of bezoekers beter te herkennen en er zo
goed mogelijk op te reageren. Maar
als bedrijf kun je ZamenEen ook op
andere manieren helpen, zoals bijvoorbeeld anderen hebben gedaan
met het beschikbaar stellen van een
website of logo. Ook deze vorm van
sponsoring is uiteraard van harte
welkom.

Hulp aan elkaar
Soms ontstaan er bij de bijeenkomsten van ZamenEen leuke spontane
verbindingen. Tijdens de laatste ondertekening op 20 september vernamen we dat een organisatie die zich
inzet voor onze doelgroep, dringend
behoefte had aan een ruimte. Door
de spontane toezegging van nieuwe
coalitiepartner Bistro Remke kon een
muziekmiddag met etentje van een
andere coalitiepartner OpenJeHart
op het laatste moment toch nog
doorgaan. Bedankt voor de gastvrijheid, Jack van Bistro Remke!
Geef je vraag door aan:
info@zamen-een.nl of bel
088-2802802.

In memoriam: Theo van Dam (1942-2019)
Op 21 september is Theo van Dam na een kort ziekbed overleden. Theo was als oud-huisarts uit Swifterbant nauw betrokken
bij ZamenEen en maakte deel uit van de voorbereidende werkgroep. In editie 6 van het ZamenEen Journaal plaatsten wij nog
een uitgebreid interview met hem op deze pagina. De nieuwe
verwijsflyer van ZamenEen voor de zorgprofessionals waar hij
mede de hand in had zou hij ‘zelf nog wel even op de fiets rondbrengen in
Swifterbant’. Dat is er niet meer van gekomen. ZamenEen verliest met hem
een zeer betrokken en kundig ambassadeur.
Erik Langeweg, kwartiermaker Coalitie ZamenEen; Wim Lanphen, voorzitter bestuur Coalitie ZamenEen

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.
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