
INTERVIEW MET GERRI VAN DE STREEK

Samen voor minder eenzaamheid in Oldebroek
‘Mensen zijn vaak al zo blij om even iemand te zien’

Zoals Gerri van de Streek uit 
’t Loo. Ze is bestuurslid en 
vrijwilliger bij Dorpshuis 
’t Grinthuus, bestuurslid van 
de Klanbordgroep 
’t Loo en vrijwilliger bij de 
peuterspeelzaal. Vijf jaar 
geleden ging ik met pensioen.”, 
vertelt Gerri. “Hoe krijg ik mijn 
week vol, dacht ik. Daarom 
ben ik op zoek gegaan naar 
iets om te doen.”
Gerri wilde iets betekenen 
voor dorpsgenoten die alleen 
zijn of zich eenzaam voelen. 

Zo nam ze het initiatief om 
koffi eochtenden in het 
dorpshuis te organiseren. 
Een aantal andere dames 
heeft geholpen om dit op te 
zetten. Maar het koste wel 
moeite om mensen naar de 
koffi eochtenden te krijgen. 
Wij hebben uitnodigingen door 
de brievenbussen gedaan. 
Daar kwam weinig reactie 
op, dat verbaasde mij wel. Ik 
ben toen bij een aantal gaan 
aanbellen en een gesprekje 
aangegaan. Dat had wel 

effect. Soms moeten mensen 
even over de streep getrokken 
worden.
Het mooie is dat de inzet van 
Gerri twee kanten heeft. “Ik 
ben actief bezig en haal er veel 
voldoening uit en de mensen 
zijn enthousiast. Wat ik veel 
hoor van mensen die eenzaam 
zijn, is dat ze vooral behoefte 
hebben aan iemand die even 
naar ze luistert. Ook is er nog 
wat schaamte, je zegt niet zo 
snel dat je eenzaam bent. Ook 
heeft niet iedereen voldoende 

mogelijkheden om zelf iets 
tegen hun eigen eenzaamheid 
te doen. Daarom is omzien 
naar elkaar zo belangrijk!
Kijk eens links en rechts in je 
straat. Is er iemand die veel 
alleen is? Ga er even naar toe. 
Vraag eens of je ergens mee 
kunt helpen. Heb je een beetje 
soep of stamppot over, breng 
het even. Het kan zo simpel 
zijn. Mensen zijn vaak al zo blij 
om even iemand te zien. En 
dat zijn niet alleen ouderen, 
ook veel jonge mensen voelen 
zich eenzaam.”

Kerngroep Oldebroek tegen 
Eenzaamheid
De kerngroep Oldebroek 
tegen Eenzaamheid bestaat 

uit inwoners, vrijwilligers en 
professionals. Samen zetten 
zij zich in om eenzaamheid 
onder alle leeftijdsgroepen 
te verminderen. Door onder 
meer het onderwerp breed 
onder de aandacht te brengen 
en door het organiseren van 
activiteiten.

Meer informatie en tips
Wilt u meer informatie over 
eenzaamheid en weten wat u 
zelf kunt doen? Kijk eens op  
eentegeneenzaamheid.nl
Of neem voor hulp en 
ondersteuning contact op 
met het Sociaal Team. 
Kijk op 
oldebroek.nl/sociaalteam
of bel met 0525 63 83 33.

Eenzaamheid; het is een groter probleem dan u misschien denkt. In onze gemeente 
hebben ongeveer 2.500 inwoners hier dagelijks veel last van, ook jongeren. Het is 
belangrijk om hier iets aan te doen. Want eenzaamheid gun je niemand. Verschillende 
organisaties en inwoners zetten zich in om eenzaamheid te verminderen. 

Meneer Ouwehand is 86 jaar en woont in ‘t Loo. Een aantal jaar geleden heeft hij zijn vrouw verloren. Zijn kinderen wonen ver weg. Meneer 
Ouwehand heeft dagelijks te maken met het gevoel van eenzaamheid. Regelmatig bezocht hij de koffi eochtenden in het dorpshuis en ging hij 
twee keer per week naar koor. “Maar nu met corona valt bijna alles weg, het is eigenlijk niet leuk meer.”, vertelt meneer Ouwehand. “Maar ik ga 
niet zitten mopperen, ik probeer er wat van te maken. Gelukkig woon ik in een leuke buurt. Af en toe schuift iemand een bordje eten toe. Maar 
wat mij het beste helpt, is dat ik een maatje heb. Een vrijwilliger die wekelijks even komt koffi e drinken en met mij meegaat boodschappen 
doen of naar het ziekenhuis. Als je dat project zou uitbreiden, meer mensen een maatje, is dat een hele goede stap naar minder eenzaamheid.”

Ervaring eenzaamheid meneer Ouwehand


