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Eenzaamheid; het is een groter probleem dan u mis-
schien denkt. In onze gemeente hebben ongeveer 
2.500 inwoners hier dagelijks veel last van, ook jong-
eren. Het is belangrijk om hier iets aan te doen. Want 
eenzaamheid gun je niemand. Verschillende organisa-

ties en inwoners zetten zich in om eenzaamheid te 
verminderen. Helpt u ook mee? Een klein gebaar kan 
al het verschil maken. Vooral nu de zomervakantie 
is begonnen, een tijd waarin veel mensen zich extra 
eenzaam voelen.
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Iedere eerste dinsdagochtend van de maand gaan veel 
inwoners uit ’t Loo naar ’t Grinthuus om een kopje 
koffi  e te drinken.  

Is die koffi  e dan zo speciaal? “Nee hoor”, zegt Gerri van 
de Streek, organisator van de koffi  eochtenden. “Het gaat 
vooral om elkaar weer te ontmoeten en de koffi  e is dan 
een warme verbinding tussen de inwoners.”

Samen met drie vrĳ willigers organiseert Gerri al een 
aantal jaar deze activiteit. “Het is vooral voor de mensen 
die thuis alleen zitten, zonder veel aanloop. De koffi  e-
ochtend is dan het steuntje in de rug dat je nodig hebt. 
In de loop van de jaren zĳ n er veel vaste bezoekers van 
de koffi  eochtenden gekomen.”

De werkgroep zit niet stil. Er heeft ook al een gezamen-
lĳ ke maaltĳ d plaatsgevonden en er wordt hard gewerkt 
aan een ‘Koffi  e met een Boekkie-hoek’.  

Je verbonden voelen met anderen is belangrĳ k voor 
een gelukkig leven. Maar soms lukt het niet goed om 
voldoende of goede contacten te hebben. Bĳ voor-
beeld door ziekte, werkeloosheid, een scheiding of 
andere ingrĳ pende gebeurtenissen in uw leven. U 
kunt dan het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

Hebt u minder contact met anderen dan u zou wen-
sen? Dan kunt u zich eenzaam voelen. Het kan ook 
zĳ n dat u wel contact hebt met anderen, maar dat 
deze contacten niet zo waardevol voor u zĳ n. Ook 
dan kunt u zich eenzaam voelen. 

Kerngroep Eenzaamheid
Eenzaamheid is iets wat u zelf ervaart. En waar u 
ook zelf iets aan kunt doen. Dat is niet eenvoudig. 
Hulp vanuit de omgeving is belangrĳ k. 
In de gemeente Oldebroek is de kerngroep Olde-
broek tegen Eenzaamheid actief met ideeën en initia-
tieven om gevoelens van eenzaamheid te vermin-
deren. Wilt u meer weten of interesse? Neem dan 
contact op met het Sociaal Team Oldebroek via 
sociaalteam@oldebroek.nl of telefonisch 
via 0525 63 83 33.

Ruim 500 huishoudens in Wezep-West vormen samen 
de woonwijk “De Akkers”. Een aantal enthousiaste 
bewoners heeft samen met de gemeente Oldebroek 
een traject opgestart om de leefbaarheid in de wijk en 
onderlinge verbinding tussen de wijkbewoners te ver-
groten. Zo is onder meer een wijkfeest georganiseerd.  

De beginnende wĳ korganisatie wil graag de contacten 
in de wĳ k uitbreiden. Met elkaar in gesprek gaan, elkaar 
ontmoeten en ophalen wat wĳ kbewoners belangrĳ k 
vinden. Daarom heeft de wĳ korganisatie een wĳ kfeest 
gehouden op 14 mei dit jaar. 

Er was een ĳ scokar, een springkussen, een bootcamp, je 
kon je laten schminken, meedoen aan de puzzeltocht en 
er was een kleurwedstĳ d georganiseerd. De Eendracht 
en Mulderssingers zorgden voor de muziek. En tussen de 
middag waren er pannenkoeken voor iedereen. Het was 
een zeer druk bezochte dag waarbĳ  vele wĳ kbewoners, 
zowel jong als oud, weer even met elkaar bĳ gepraat 
hebben.

Wie stuurt u een kaartje of berichtje?
Omdat bĳ  veel ouderen het gevoel van eenzaam-
heid in de zomervakantie toeneemt, is het belang-
rĳ k dat we extra aandacht aan hen geven. Een te-
lefoontje, appje of kaartje vanaf je vakantieadres 
kan al het verschil maken. Dat soort kleine gebaren 
betekenen veel voor mensen die zich alleen voelen. 

Een klein gebaar kan het verschil maken
Ook met een andere houding kunt u al veel be-
tekenen voor iemand die eenzaam is. Spreek 
diegene aan en vraag hoe het gaat, nodig iemand 
uit voor een kopje koffi  e of ga zelf op bezoek, doe 
samen een klusje en maak daarbĳ  een praatje. En 
heel belangrĳ k: luister. Kĳ k eens op de website 
eentegeneenzaamheid.nl voor meer 
informatie en tips.

Vrijwilligerswerk 
Ook vrĳ willigerswerk is een manier om hulp 
te bieden aan mensen die zich eenzaam voe-
len of alleen zĳ n. Of om zelf iets te doen tegen 
uw eigen eenzaamheid. Kĳ k hiervoor eens op
vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl.

Het Tienerhonk in Wezep is een van de initiatieven dat 
kan helpen om eenzaamheid onder jongeren tegen te 
gaan. “Als we jongeren vragen waarom zĳ  het Tienerhonk 
bezoeken horen we vaak: omdat er leuke dingen georga-
niseerd worden en ik andere jongeren kan ontmoeten. 
Jongeren geven aan dat ze zich thuis voelen, er naar uit 
kĳ ken en vooral het leuk vinden om samen activiteiten 
te doen. Elkaar ontmoeten is erg belangrĳ k, ook om de 
eenzaamheid te bestrĳ den”, vertelt Rieneke Uitslag, 
jongerenwerker bĳ  Nummer 13 in Wezep.

Rosalie* en Henrieke* zĳ n twee vriendinnen die na een 
kennismaking met het Tienerhonk regelmatig komen. 
Het samen eten koken en gaan eten vinden ze heel leuk. 
“Je mag hier gewoon jezelf zĳ n en het is soms ook fĳ n 
dat er iemand is die luistert, zonder gelĳ k een mening 
te hebben. In het Tienerhonk kun je doen waar je zin in 
hebt, even bĳ komen van de week, hangen, samen koken, 
eten of met elkaar een activiteit ondernemen. Zelfs ons 
huiswerk!” *niet hun echte naam

Geslaagd wijkfeest 

Waar de koffi  e mensen 
bijeen brengt

Vakantietips: 

Iets leuks doen en andere 
jongeren ontmoeten 
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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.


