
Week tegen Eenzaamheid
Het is deze week de landelijke ‘Week tegen Eenzaamheid’, 
ook in Oldebroek is er aandacht voor dit thema. Zo zijn 
afgelopen zaterdag kaarten uitgedeeld in het winkel-
centrum van Wezep en werden mensen uitgenodigd 
om naar de Huiskamer van Wezep te komen voor 
ontmoetingen en workshops met Oldebroekse 
organisaties die zich inzetten tegen eenzaamheid. 
Daarnaast was op zondag 26 september eenzaamheid 
het thema van de prediking in iedere kerk in Wezep en 
Hattemerbroek.

Neem voor hulp en ondersteuning contact op met het 
Sociaal Team. Kijk op oldebroek.nl/sociaalteam of bel 
met 0525 63 83 33.

Wijk De Akkers

Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Maar voor ongeveer 2500 van onze inwoners is 
dit een dagelijks probleem, ook voor jongeren. Als gemeente vinden wij eenzaamheid 
een zeer belangrijk thema. Verschillende organisaties en inwoners zetten zich in om 
eenzaamheid te verminderen. Ook u kunt daarbij helpen.

Zoals Angélique Meester uit Wezep. Zij wil graag 
haar zeer positieve ervaring delen. Angélique 
woont al jaren gelukkig met haar man Marc en 
twee dochters in Wezep-Noord. In juni 2020 
plaatst ze hun bed op Marktplaats en al gauw 
wordt er gereageerd door een schuchtere, 
buitenlandse jongeman die enigszins gebrekkig 
Engels spreekt. Het blijkt Mudassar te zijn, een 
26-jarige vluchteling uit Pakistan, die alweer 
vijf maanden enkele straten verderop woont. 
Wanneer Angélique en Marc het bed bij 
hem komen afleveren (hij heeft zelf geen 
mogelijkheid tot vervoer of gereedschap) blijkt 
dat zijn hele hebben en houwen bestaat uit 
niet meer dan een koelkast, tafel en enkele 
tuinstoelen. Angélique trekt het zich erg aan 
dat Mudassar er zo bij zit. Met bijna geen 
spullen, maar ook vooral weinig contacten of 
activiteiten. 

Kort na deze eerste, toevallige ontmoeting 
nodigt Angelique hem uit voor een kop koffie. 
Twee maanden later is Mudassar jarig en 
wordt er samen gegeten. Sindsdien is er een 
vriendschap voor het leven ontstaan, waarbij 
geregeld bordspellen worden gespeeld, 
verjaardagen gevierd en Mudassar en zijn vrouw 

Momina (die sinds september 2020 bij hem in 
Wezep woont) bijvoorbeeld met Kerst voor de 
familie Meester koken. Ook al vieren zij deze 
feestdag zelf eigenlijk niet. 

Angelique vertelt: “Mark en ik hebben er bijna 
een zoon bij gekregen, door alleen maar open 
te staan voor iemand en geïnteresseerd te zijn. 
Mudassar is opgebloeid van een schuchtere, 
eenzame jongeman tot een blije, open vriend 
die altijd graag komt helpen, die opgewekt is en 
goed wil integreren.” Eenzaamheid verhelpen 
kan zo eenvoudig zijn. Angelique roept dan 
ook op om open te staan voor anderen. “Ik heb 
hierdoor geleerd dat we tegenwoordig vaak 
teveel op onszelf gericht zijn. Vraag eens aan 
iemand hoe het gaat. Zoiets kleins kan al veel 
voor een ander betekenen en het kan ook jou 
veel opleveren.”

Interview met Angélique Meester

Samen in de strijd eenzaamheid
'Een vriendschap voor het leven'

'Onderlinge verbinding versterken'

Koffie...
Zelf houd ik meer van thee, maar ‘even samen 
een kopje koffie drinken’ is in Nederland 
inmiddels echt een gevleugelde uitspraak. Het 
staat voor een rustmoment in een hectische 
dag en voor collega’s is het vaak het moment 
om het even niet over werk te hoeven hebben. 
Samen een kopje koffie drinken zorgt voor 
verbinding, en dus tegen eenzaamheid. Het is 
dan ook niet gek dat de gemeente Oldebroek 
soms met een koffiekar de buurten door gaat. 
Zo waren de collega’s in het afgelopen voorjaar 
meerdere keren met hun koffiekar te vinden 
in de Bloemenbuurt in Oldebroek. Ze spraken 
met buurtbewoners, jong en oud en hoorden 
zo over het wel en wee in deze buurt. Hoe is 
het om hier te wonen, wat gaat er goed en zijn 
er ook dingen die nog beter kunnen? Dat zijn 
zo maar wat onderwerpen van gesprek bij dat 
kopje koffie (of thee). Heel veel mensen wonen 
hier al heel lang op hetzelfde stekje, ze kennen 
hun buren en staan – wanneer dat nodig is – 
voor elkaar klaar. Pannetjes soep gaan de straat 
over en voor een bezoekje aan het ziekenhuis 
is meestal wel een chauffeur te vinden. Toch 

misten sommige bewoners het onderlinge 
contact, een bijpraatmomentje. En dat is juist 
wat zo belangrijk is; op de hoogte zijn en met 
elkaar mee kunnen leven. Vanuit het budget van 
Oldebroek voor Mekaar is het gelukt om in deze 
buurt een bankje neer te zetten. En juist nu, 
met het oog op de Week tegen Eenzaamheid 
én Burendag, is het natuurlijk een prachtig 
moment om hier feestelijk bij stil te staan. Een 
bankje kan dan zoveel meer zijn dan gewoon 
een bankje. Een warme plek, het hart van de 
straat. Een middel om uit huis te komen. Heeft 
u ook een idee hoe u – groter of kleiner – in uw 
eigen dorp, buurt of straat 
eenzaamheid tegen kunt 
gaan? We horen het 
graag van u en drinken 
dan graag ook met u 
koffie (of thee) om uw 
idee verder te brengen…

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg
Meld uw idee via gemeente@oldebroek.nl of 
0525 63 82 00.

U kunt eenzame mensen op verschillende manieren helpen. Nodig bijvoorbeeld een buurvrouw of 
buurman eens uit voor een kopje koffie. Of meld u aan als vrijwilliger. 

Vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid
Vrijwilligerswerk is ook een manier om hulp te bieden aan mensen 
die zich eenzaam voelen of alleen zijn. Bijvoorbeeld als vrijwilliger 
bij een telefonische hulplijn, door voor iemand te zorgen of u in 
te zetten voor een vereniging. Uw hulp is altijd welkom. Binnen 
het Platform Informele Ondersteuning zijn veel organisaties in de 
gemeente Oldebroek actief met het omzien naar anderen.  

Meer info via: pio-oldebroek.nl
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Wat kan ik doen voor eenzame mensen in mijn omgeving?
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Fred Westerman en Wilma Rietberg wonen beiden al 
meer dan 30 jaar in de wijk De Akkers. Samen met 
Ronald Gerard, die alweer 12 jaar Akker-bewoner is, 
vormen zij sinds mei een bestuurlijke initiatiefgroep. 
Ze onderzoeken of een eerder traject gericht op 
leefplezier in de Akkers een doorstart kan maken als 
wijkorganisatie. Draagvlak onder de bewoners is daarvoor 
doorslaggevend. 

Met bewoners uit de wijk, die bestaat uit 14 Akkers 
en ruim 500 woningen, willen ze eind van het jaar 
vaststellen welke rechtsvorm de nieuwe wijkorganisatie 
krijgt. Inmiddels zijn er door bewoners zelf al plannen 
gemaakt voor speelplekken, wordt op steeds meer 
locaties openbaar groen beheerd en verfraaid en zijn 
er op Burendag (25 september) meerdere initiatieven 
georganiseerd. 

De wijkorganisatie wil voor alle wijkbewoners een 
aanspreekpunt zijn omtrent de woon- en leefomgeving en 
een schakel met de gemeente Oldebroek, maar voor de 
drie bestuurders staat het bevorderen van contact en de 
onderlinge verbinding tussen Akker-bewoners centraal. 

Wilma zelf heeft afgelopen juni en juli op de fiets in de wijk 
veel bewoners benaderd en gesproken. Deze fietstocht 
alleen leverde al veel leuke, positieve gesprekken op én 
meerdere bewoners die bereid waren in hun eigen straat 
de hernieuwde wijkkrant te bezorgen. “Het vergroten van 
de ‘Kracht in elke Akker’, met meer onderlinge samenhang 
en één of twee straatbewoners als aanspreekpunt – voor 
zowel bewoners als bestuur – kan grote meerwaarde 
hebben in het omzien naar en aandacht geven aan elkaar”, 
zo vertelt Wilma.

Fred vult aan: “Eenzaamheid is er in vele vormen en maten 
en bij zowel jong als oud. Maar wij geloven dus dat er 
kracht zit in iedere straat. Als mensen elkaar meer leren 
kennen dan kan daar veel goeds uit volgen. Daarom zetten 
wij in op het organiseren van momenten van ontmoeting 
en gesprek om zo de onderlinge verbinding én die met de 
wijk te versterken. Denk bijvoorbeeld aan een ‘roulerende 
huiskamer’, waarbij bewoners iedere maand laagdrempelig 
samen kunnen komen bij iemand thuis. Letterlijk in de 
huiskamer!” Ook roept Fred op om eens met buren te 
praten over eenzaamheid in jouw straat. “Een beetje 
aandacht maakt veel goed.”


