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Sterk in beeld
Professionals, burgers, organisaties en vrijwilligers werken samen aan een gezond en vitaal Landerd
Stérk.Brabant is in contact met sociaal betrokken ondernemers en organisaties die zich inspannen voor maatschappelijke vraagstukken. Kenmerkend
aan deze ondernemers en organisaties is hun gedrevenheid om bij te dragen aan een leefbare en duurzame wereld. Een van deze organisaties
is Samen Landerd, Samen Beter. Een programma waarin twaalf verschillende organisaties samen met burgers en vrijwilligers werken aan een gezond
en vitaal Landerd. In gelijkwaardig partnerschap. Wij spraken met Karin Hilverts, programmamanager Samen Landerd, Samen Beter.
Vanaf de start in 2017 is Karin Hilverts betrokken bij Samen Landerd, Samen Beter. “Voor een gezond en vitaal Landerd nemen we preventie en
positieve gezondheid als uitgangspunten. Wij zijn gestart met een data-analyse en een enquête die wij onder de partnerorganisaties hebben uitgezet.
Op basis van de uitkomsten zijn gezamenlijk vier thema’s gekozen”, vertelt Karin.
Deze vier thema’s zijn:
Drugsgebruik – jongeren (werkgroep ‘Drugs is niet normaal’)
Stress als gevolg van mantelzorg – volwassenen (werkgroep ‘Mantelzorg in Balans’)
Stress als gevolg van opvoeding – volwassenen (werkgroep ‘Samen Opvoeden’)
Eenzaamheid – ouderen (werkgroep ‘Samen Erbij’)
In gesprek met de mensen zelf
In december 2017 hebben vier werkgroepen geïnventariseerd wat er binnen deze thema’s gebeurt. “We stelden voor elk thema de vraag: wat is de
oorzaak en het gevolg?”, vervolgt Karin. “Dit bespraken we vervolgens niet achter ons bureau, maar mét de mensen zelf. Deze gezamenlijke aanpak
geeft een heel andere insteek. Het thema ‘stress als gevolg van opvoeding’ bijvoorbeeld zou anders nooit gekozen zijn.”
Landerd is een gemeente met een hoge sociale verbinding en een actief verenigingsleven. Dit is van grote meerwaarde, vindt Karin. Anderzijds
betekent het dat er een hoge sociale controle is. “Daardoor zit het praten over problemen of stress die je ervaart bij het opvoeden van je kinderen
vaak in de taboesfeer. Wij hopen dit met elkaar te kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door uitwisseling tussen moeders van pasgeborenen en dit te
vervolgen tijdens de peuter- en kleutertijd.”
Programmatische aanpak en gelijkwaardig partnerschap
Vanuit de werkgroepen zijn ambities en doelstellingen geformuleerd op de vier thema’s. Met een programmatische aanpak en op basis van
gelijkwaardig partnerschap. Karin: “Iedere partnerorganisatie werkt mee vanuit zijn eigen expertise en inzet. De organisaties hebben elkaar nodig om
hun gezamenlijke doelen op deze vier thema’s te bereiken”.
Lees meer op de website van Samen Landerd, Samen Beter of op Facebook en LinkedIn.
- Nieuwsbrief Stérk Brabant – oktober 2018

- Zorgkrant Arena – december 2018

Wijkverpleegkundigen Helma Vermeer en Toos Franken

‘Je hebt zelf de regie, wij assisteren en ondersteunen’
2-12-2018 om 12:30 Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl
Landerd kent twee wijkverpleegkundigen: Helma Vermeer voor Zeeland, Toos
Franken-De Louw voor Schaijk en beiden voor Reek. Zij zetten zich vol
enthousiasme in voor de Landerdse gemeenschap, constant op zoek naar
verbindingen. Dit gebeurt vanuit de visie Positieve Gezondheid, waarbij wordt
gekeken naar wat iemand nog wél kan. “Dat wordt steeds meer een begrip in
Nederland.”
Landerd werkt al enige jaren met wijkverpleegkundigen per dorp. Deze
gezondheidsopbouwwerkers vallen onder de plaatselijke zorgcoöperatie. Helma
Vermeer is al een aantal jaar actief in Zeeland. In Schaijk is het Toos Franken die
sinds 1 januari deze rol vervult. In Reek is al enige tijd een vacature. Tot die is
ingevuld nemen Helma en Toos de taken daar waar. “We missen echt een collega in
Reek”, zeggen ze. “Het is bijna per dorp al niet te doen, nu hebben we allebei
anderhalf dorp. In principe hebben we beiden de focus op ons eigen dorpen. Dat
doen we ieder op onze eigen manier, maar we sparren graag met elkaar of doen een
beroep op elkaars expertise. Met z’n tweeën zijn we eigenlijk te kwetsbaar, we
kunnen een extra partner goed gebruiken.”
Positieve Gezondheid
De wijkverpleegkundigen zijn beschikbaar voor de inwoners van Landerd met
vragen over wonen, werk, welzijn en zorg. Ze proberen zichtbaar te zijn, zodat
mensen hen makkelijk aan kunnen spreken, met de meest uiteenlopende vragen.
De twee werken vanuit de visie Positieve Gezondheid. “We leggen de persoon in
kwestie in het midden”, licht Toos toe. “Daaromheen betrekken we het hele
netwerk. Samen gaan we kijken hoe bepaalde uitdagingen op te lossen zijn. De
mens staat centraal, niet de ziekte of aandoening die je hebt. We kijken wat wel
lukt en wat de omgeving daar in kan betekenen. Samen vullen we het spinnenweb
in. Op basis van de uitkomst kunnen mensen zelf prioriteiten stellen. Daar proberen
we zo min mogelijk in te sturen, alleen als het echt niet anders kan. Je hebt zelf de
regie, wij assisteren. Verder is het heel laagdrempelig. Geen indicatie, geen
verslaglegging, geen kosten. Iedereen kan bij ons terecht.”
Helma vult aan: “Wij denken mee hoe ze zichzelf vooruit kunnen helpen. Dan
bekijken we in hoeverre ze in staat zijn om zelf het gewenste pad te bewandelen. Bij
een vraag geef je de ene persoon het adres van de website waar hij of zij het
antwoord kan vinden, terwijl je met een ander samen achter de computer gaat
zitten om het antwoord op te zoeken. Ik verwijs mensen ook vaak naar Youtube.

Daar staan veel instructiefilmpjes, bijvoorbeeld hoe je mensen uit bed moet
tillen of ze kunt verplaatsen. Er is online veel informatie te vinden. Het
verhoogt de zelfredzaamheid. En als we het antwoord niet weten, verwijzen
we je door naar de juiste persoon.”
Verbinding zoeken
Iets waar de wijkverpleegkundigen heel erg naar op zoek zijn, is verbinding
tussen meerdere partijen. Ze helpen graag met het opstarten en
aanzwengelen van een project, maar daarna geven ze het liefst de leiding
aan iemand anders. Dat geeft hen de ruimte om zich weer op een ander idee
te storten. Een goed voorbeeld van een dergelijk project is ‘Wie gaat er met
mij mee?’. “Dat is een groep mensen die het leuk vinden om met iemand
anders iets te gaan doen”, legt Toos uit. “Dit gaat verder dan eenzaamheid.
Stel je wil naar de film, maar niemand uit je eigen netwerk kan of wil mee.
Dan kun je iemand van de lijst bellen en ga je lekker samen naar de
bioscoop.” Het project is niet om mensen aan elkaar te koppelen, maar het
stimuleert nieuwe vriendschappen. “Het gaat erom dat je tijd met elkaar
doorbrengt”, zegt Helma. “Om het op gang te brengen, hebben wij een
startavond georganiseerd: maandag 1 oktober in Het Wapen van Reek. Via
een soort van speeddaten konden de mensen elkaar leren kennen. Een
laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en bij een klik om
gegevens uit te wisselen.” Die startavond was een groot succes. “Het was zo
leuk dat men vroeg om een tweede bijeenkomst”, vervolgt Helma. “Een van
de aanwezigen stelde voor om dat in de ‘oliebollentijd’ te doen. We hebben
twee vrijwilligers gevonden die de organisatie nu samen met ons oppakken.
Zo dragen we het langzaam over en uiteindelijk laten we het helemaal los.
Hoe lastig we dat ook vinden, want het zijn gezellige bijeenkomsten.”

(vervolg)

Ontmoeting
De wijkverpleegkundigen proberen mensen samen te brengen. “Als mensen elkaar
ontmoeten dan kennen ze elkaar en zijn ze eerder bereid elkaar te helpen”, stelt
Toos. “Soms is de drempel te groot om hulp te vragen of te accepteren. Ik adviseer
mensen dan om vijf dingen die je graag gedaan wil hebben op een briefje te
schrijven. Wanneer iemand dan hulp aanbiedt, haal je dat tevoorschijn en kies je iets
uit.”
Met dit in het achterhoofd loopt het tweetal met het idee om iets met buurten en
wijken te doen. Ze vinden dat er meer reuring moet komen. Een buurt is een kleine
gemeenschap op zich, ook daar kunnen verbindingen gelegd worden. Ontmoeting
wordt een belangrijke pijler van de Landerdse wijkverpleegkundigen in 2019.
Toos is heel trots op de vrijwilligers die, ondanks de perikelen rondom de
veranderingen in het ontmoetingscentrum, zich zo positief voor de Schaijkse
medeburger blijven inzetten. “Door zulke actieve mensen komt het goed. Ik denk:
hou van de mensen zoals ze zijn, er bestaan geen anderen.”
Toos Franken
06-30104816
toos.wijkvpk.zcs@gmail.com

Preventie
Landerd zet steeds meer in op preventie. De
wijkverpleegkundigen gaan daar in mee. Er is een goede
samenwerking met preventiewerkers jeugd Nettie Nabuurs en
Tobias Jubbega. Verder proberen ze periodiek een adviescolumn
te schrijven. Helma: “De onderwerpen hiervoor zijn heel breed,
het is in ieder geval niet alleen op jeugd gericht. Het is een
manier om extra informatie te verspreiden en mensen aan het
denken te zetten, zodat ze gezonde keuzes kunnen maken. De
teksten publiceren we onder meer in het Reekse dorpsblad en ‘t
Rookelijzer in Zeeland. Voor Schaijk zijn we nog op zoek naar een
geschikt kanaal.

Helma Vermeer
06-20246024
helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl

Denk mee
Wijkverpleegkundigen Helma Vermeer en Toos Franken roepen alle inwoners van de
gemeente Landerd op om mee te denken over kleine initiatieven voor in de dorpen
om het leuker en fijner te maken. “Mensen kunnen heel creatief zijn”, weten ze. “Heb
je bijvoorbeeld een portie eten over? Geef dit aan een alleenstaande in de wijk. Om
maar iets te noemen. Het mag echt van alles zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat we je
meteen aan het werk zetten. Dus heb je een leuk idee? Meld het ons. Dan gaan wij
ermee aan de slag.”

Zorg en welzijn heffen het glas op Samen Landerd, Samen Beter
12-12-2018 om 17:00 Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl
LANDERD - Hoe vanzelfsprekend samenwerken in de gemeente Landerd ook
is: de aanpak ‘Samen Landerd, Samen Beter’ is uniek in de regio en ver daar
buiten. Actuele thema’s in zorg en welzijn worden in werkgroepen
gezamenlijk opgepakt. Daarom werd dinsdag 11 december geproost door
veertig betrokkenen in De Buitenhorst in Schaijk. Alcoholvrij, dat wel, want
één van de thema's waar Samen Landerd, Samen Beter aan werkt is
middelengebruik onder jongeren. En daar mogen volwassenen best het
goede voorbeeld in geven.
Naast de werkgroep over middelengebruik bij de jeugd, zijn er nog drie actieve
werkgroepen met ieder een eigen thema.
- Samen zonder drugs; over middelengebruik onder jongeren
- Mantelzorg in Balans; over stress door mantelzorg
- Samen Opvoeden; over stress bij opvoeding
- Samen Erbij; over eenzaamheid
Werkgroepen aan de slag
Afgelopen periode hebben de werkgroepen gesleuteld aan plannen om de
actuele thema’s in Landerd aan te pakken. De eerste activiteiten zijn al geweest.
Zo was er bijvoorbeeld de avond ‘wie gaat er met mij mee’ van de werkgroep
Samen Erbij. Op de feestelijke bijeenkomst in Schaijk verzorgde elke werkgroep
op ludieke wijze een presentatie over hun aanpak. Een kijkje in elkaars keuken
die veel inspiratie opleverde.
Verdere samenwerking
Aansluitend was het de beurt aan de bestuurders van de kern- en steunpartners:
GGD, Ons Welzijn, BrabantZorg, Gemeente, Pantein, Optimus, Bibliotheek
Landerd, Huisartsenpraktijk Schaijk, Zorgcoöperaties Zeeland en Schaijk en
Praktijk Jij & Ik. Zij mochten een handtekening zetten om de samenwerking te
bekrachtigen. Na de toost door programmamanager Karin Hilverts konden de
aanwezigen genieten van de eerste resultaten én de klanken van een live band.
Maar er werd vooral nog nagepraat met elkaar over het vervolg van deze
bijzondere samenwerking.

Burgemeester Bakermans laat ‘de fles’ staan tijdens de
vastentijd
LANDERD - Hoogstpersoonlijk trok hij bij de krant aan de bel, burgemeester
Marnix Bakermans. Hij doet mee met de landelijke ‘alcoholpauze-actie’
tijdens de vastentijd. Of we daar in het Brabants Dagblad een artikel aan
willen wijden.
Maarten van de Rakt 05-03-19, 11:29 Bron: BD
Vanaf woensdag draagt Bakermans een blauw polsbandje. Van de actie
‘IkPas’. Die roept mensen op de uitdaging met zichzelf aan te gaan en veertig
dagen geen alcohol te nuttigen. De Schaijkse huisarts René van Kollenburg
zette burgemeester Marnix Bakermans zo‘n beetje voor het blok.
De dokter is betrokken bij het initiatief Samen Landerd, Samen Beter en dan
met name de werkgroep alcohol & drugs. ,,We willen onze boodschap breed
uitdragen onder jongeren. We zetten allerlei activiteiten op touw. Zo haken
we in op deze landelijke actie. Ik dacht: het beste is als de burgemeester mee
gaat doen als rolmodel.‘’

De Schaijkse huisarts René van Kollenburg strikt
burgemeester Bakermans voor de landelijke actie IkPas.
© Maarten van de Rakt

“Het gaat om bewustwording, dat het gebruik van alcohol niet
de normaalste zaak van de wereld is”
Marnix Bakermans, burgemeester Landerd
Bakermans pakte de handschoen op. ,,Inwoners hoeven niet per se mee te doen en ook een blauw bandje te dragen. Als we aandacht hierop
kunnen vestigen, is het doel al bereikt. Het gaat om bewustwording, dat het gebruik van alcohol niet de normaalste zaak van de wereld is. Het is
belangrijk erover in gesprek te gaan met jongeren.”
De burgervader omschrijft zichzelf als een kleine drinker. ,,Zoals ze hier zeggen: ik spuug er niet in. Ik drink een paar borrels bij feestjes. Ik kom
veel op plekken waar alcohol wordt geschonken. Ik ga eens turven hoe vaak mij drank wordt aangeboden. Vaak ben ik met de auto, dat is ook
een rem. In mijn agenda staan drie momenten , dat je denkt: wordt dat wel gezellig zonder alcohol. Ik ben benieuwd hoe ik dat zal ervaren.‘’
Van Kollenburg: ,,Ouders laten kinderen indrinken, want dan denken ze het onder controle te hebben. Maar dat is grote onzin. Dan is het hek
van de dam. Moet je nooit goedkeuren. Maar ouders vinden dat moeilijk. Daarbij speelt ook groepsdruk van ouders onderling een rol. Het is
lastig die te doorbreken.‘’
Eindhovens Dagblad 05-03-2019

Burgemeester Landerd week lang in actieshirt:
‘Cocaïne mag niet zo normaal worden als bier’
SCHAIJK - Burgemeester Marnix Bakermans van Landerd loopt deze
hele week in een T-shirt met daarop de tekst ‘Beter drugsvrij!’ Hij
hoopt met zijn actie het gesprek op gang te brengen over
drugsgebruik. ,,Het lijkt onder jongeren steeds normaler te worden
om iets te gebruiken.”
Peter van Erp 10-08-19, 19:08 Bron: BD
Bakermans heeft deze komende week bewust gekozen voor zijn actie. ,,We
zitten aan het eind van de schoolvakanties en er zijn nu nog weinig officiële
gelegenheden waar ik geacht wordt in pak te verschijnen.” Daarnaast koos hij
de start van de kermis in Schaijk als moment om zijn actie af te trappen. Drie
jaar geleden stelde de gemeente een onderzoek in naar het drugsgebruik in
met name dit dorp, na veelvuldige signalen hierover. Dat onderzoek leverde
overigens geen opmerkelijke uitkomsten op.
,,Het is algemeen bekend dat alcohol- en drugsgebruik in Brabantse dorpen
een toenemend probleem is", stelt Bregje The van de werkgroep Samen
Landerd, Samen Beter. ,,Schaijk is daarop zeker geen uitzondering.” The kan
het weten. In het dagelijks leven bestiert ze ‘safe house’ Point O, waar exverslaafden toewerken naar terugkeer in de samenleving. Het grootste deel
betreft overigens mensen die hun leven zagen ontsporen door bovenmatig
alcoholgebruik. Cocaïne volgt als tweede verslavingsprobleem in omvang.
Dweilen met de kraan open
,,De kermis en de zomer in het algemeen zijn bij uitstek gelegenheden
waarop mensen hun eerste stappen zetten richting verslaving", weet The.
Vandaar dat ze blij is dat de burgemeester bereid is om hier als wandelend
waarschuwingsbord rond te lopen. ,,Opvang en begeleiding is een mooi,
zonder preventie blijft het dweilen met de kraan open.”

Marnix Bakermans doet zijn colbert uit en toont jeugd op de kermis
in Schaijk zijn T-shirt met de tekst: ‘Beter drugsvrij!’
© Thomas Segers/Van Assendelft

Bakermans hoopt dat jongeren met elkaar het gesprek aangaan
en dat ouders dat ook doen met kinderen. ,,Dat er bij een feestje
alcohol op tafel komt, vindt iedereen normaal. Misschien zijn we
al te laat, maar ik wil voorkomen dat dit niet ook gaat gelden
voor drugs als xtc en cocaïne.”

Landerd bindt strijd aan tegen drugsgebruik
13-8-2019 om 15:25 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

(foto: Marc van Zuylen, LanderdFotografie)

LANDERD - Landerd bindt de strijd aan tegen drugsgebruik. De werkgroep
Samen Landerd, Zonder drugs zet zich in om de normalisering van alcohol en
drugsgebruik tegen te gaan. "Dit doen we door iedereen op te roepen hierover
in gesprek te gaan met elkaar. Is het wel zo normaal om een biertje te drinken
als je net heerlijk gesport hebt? Is het wel zo normaal om ‘er wat bij te nemen’
om een hele nacht door te kunnen halen? Blijkbaar is dit voor een grote groep
de normaalste zaak van de wereld. Gelukkig zijn er met ons ook velen die dat
niet vinden", laat de werkgroep weten.
Burgemeester Bakermans gaat bij de opening van de kermis in Schaijk het
gesprek aan over drugsgebruik.
Ook burgemeester Marnix Bakermans zet zich graag in om het onderwerp
alcohol en drugs bespreekbaar te maken. Hij draagt daarom de hele week een
t-shirt met de teks 'Beter drugsvrij'. Eerder dit jaar gaf de burgervader al aan
graag aandacht te willen besteden aan dit onderwerp, maar wel op het juist
moment. "En dat moment is nu, in de zomer wanneer de festivals en
festiviteiten in volle gang zijn. Het ijzer smeden wanneer het heet is, is volop
van toepassing."
De werkgroep wil nu doorpakken. "Vanaf september zullen wij van start gaan
met een traject waarbij er op een vernieuwende manier het gesprek gevoerd
gaat worden. Vaag? Ja, en dat laten we nog even zo om iedereen later volop te
kunnen verrassen. Lees op de website, op LinkedIn, Facebook en in de Arena de
voortgang."

dinsdag 13 augustus 2019, 19:15

Burgemeester van Landerd met anti-drugsshirt over de kermis:
'Heerlijk een week zonder pak'
SCHAIJK - De gemeente Landerd maakt zich hard voor verschillende preventieve projecten. Een daarvan richt zich op drugs.
"We merken ook in Landerd dat er veel drugs wordt gebruikt onder jongeren. Het lijkt een beetje te normaliseren en dat wil
ik tegengaan", zegt burgemeester Marnix Bakermans. De gemeente richt niet op de criminaliteit die er omheen zit, maar
puur op gezondheid. Geschreven door Linda Koppejan
De burgemeester komt niet alleen in actie tegen drugs. Met de werkgroep 'Samen Landerd, Samen beter' wordt er hard
gewerkt aan het initiatief. Speciaal voor de gelegenheid, om de actie af te trappen op de kermis in Schaijk, mocht
Bakermans zich in een shirt met opdruk hijsen. De rest van de week mag hij zich hierin vertonen. "Het is heerlijk om een
week zonder pak te lopen.“
'Niet gebruiken is de norm'
Alle aandacht die er is, draagt volgens Bakermans bij aan het bespreekbaar maken van drugs en het gebruik ervan.
"Bijvoorbeeld om het gesprek aan de keukentafel tussen ouders en jongeren op gang te helpen. Het gaat toch over de
bewustwording van het gebruiken en wat voor effect dat heeft op de gezondheid. Niet gebruiken is de norm.“
GHB en lachgas zijn hot
Het gaat om verschillende soorten drugs. Het overgrote gedeelte gaat over wiet. "Maar we komen XTC, cocaïne, lachgas
en GHB ook tegen." Vooral die laatste twee zijn op dit moment veel in de running. "Eigenlijk moeten al die stimulerende
middelen niet nodig zijn. We zijn toch als mens al leuk genoeg", lacht de burgemeester.
Tijn, een jongetje van negen is met zijn opa en oma op de kermis. Hij heeft weleens gehoord van lachgas. Op de vraag of
hij het zelf ooit zou willen gebruiken zegt hij hoofdschuddend 'nee' tegen de burgemeester. Zijn opa Ferry vindt het goed
dat de burgemeester volop in actie is. "Zeker als zulke jonge kinderen al voorlichting krijgen. Het probleem wordt steeds
groter namelijk.“ Volgens de man begint het experimenteren van drugs al op tienjarige leeftijd. "Lachgas zie ik weleens
ergens liggen. Vroeger zat het in een slagroomspuit, nu gebruiken ze het zelf. Raar hoor." Opa Ferry hoopt dat zijn
kleinzoon tijdens het eten zelf het gesprek aanknoopt met zijn ouders. "Dan heeft het dus gewerkt.“
Niet iedereen is blij
Het initiatief wordt volgens de burgemeester goed ontvangen. Jongeren die geen zin hebben om het gesprek aan te gaan,
is hij nog niet tegengekomen. 'Ze snappen dat het belangrijk is. Of je nou met de horeca, de ouders of de jongeren
spreekt." Nare ervaringen blijven vooralsnog dus uit.
Maar toch is niet iedereen is blij met het initiatief. Kermisexploitant Jean Scheffer bijvoorbeeld vindt dat de kermis op
deze manier in een slecht daglicht wordt gezet. "Natuurlijk vind ik het prima dat er over drugs gepraat wordt. Maar niet
dat het nu geassocieerd wordt met de kermis."
Nog veel werk aan de winkel
Na deze week zit het er nog niet op voor de werkgroep. Nieuwe projecten zullen uitgerold moeten worden. En ook de
burgemeester blijft zich inzetten. "Een week in een shirtje lopen lost niet alle problemen op." De strijd wordt dus
onverminderd doorgezet. "Ik ga in ieder geval elk jaar naar alle basisscholen om met de groepen 6, 7 en 8 om over dit
onderwerp te spreken. Hier moeten we energie in blijven steken."

Zorgcoöperaties actief tijdens Week tegen Eenzaamheid

‘Belangrijk om eenzaamheid te signaleren
en verbinding met elkaar aan te gaan’
7-10-2019 om 15:37 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
LANDERD - Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het
hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen
zijn er activiteiten, zo ook in de gemeente Landerd. In De Babbelaer in Reek vond
zondag een verrassingsmiddag plaats en bij Jumbo Eijsermans in Zeeland en
Albert Heijn Christiaens in Schaijk wordt de hele week koffie met wat lekkers
geserveerd. “Niet alleen bij ouderen, maar ook onder jongeren zie je veel
eenzaamheid.”
De landelijke Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het
actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onder het motto ‘Kom erbij!’ staat
ontmoeting en verbinding centraal.
Samen Landerd, Samen erbij
In de gemeente Landerd organiseert de werkgroep Samen Landerd, Samen erbij
een aantal activiteiten tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Debbie Koning,
voorzitter van Zorgcoöperatie Schaijk, zit maandagochtend aan de koffietafel van
Albert Heijn Christiaens in Schaijk om met mensen in gesprek te gaan over het
thema eenzaamheid. “Ik maak een praatje met mensen en probeer op die manier
bij te dragen aan de bewustwording rondom eenzaamheid en de grote kleine
stappen die we kunnen zetten om eenzaamheid te beperken bij veel
doelgroepen”, vertelt Debbie.
Eenzaamheid bij jongeren
Eenzaamheid is niet iets wat alleen bij ouderen speelt, benadrukt Debbie. “In de
media is het voornamelijk de eenzaamheid onder ouderen die aandacht krijgt,
maar wij willen als Zorgcoöperatie ook eenzaamheid bij andere doelgroepen
bespreekbaar maken. Er zijn verschillende categorieën mensen die kwetsbaar
zijn en zich eenzaam kunnen voelen.
Denk aan mensen die aan het begin van hun carrière staan of mensen die alleen
wonen en vooral veel virtuele verbinding hebben, maar weinig hechten. Maar ook
bij scholieren zie je veel eenzaamheid. Het is van groot belang om dat te
signaleren.

Bijvoorbeeld door te letten op kleine dingen als: fietst iemand altijd alleen
naar school? Hoe kun je eenzaamheid herkennen en er écht zijn voor
elkaar. Daarom zitten we hier nu in de Albert Heijn, om met mensen in
gesprek te gaan. Het is heel belangrijk om eenzaamheid te signaleren en
verbinding met elkaar aan te gaan.”
Vrienden maken Onder de Linde
Twee weken geleden organiseerde de Zorgcoöperatie Schaijk voor het eerst
de bijeenkomst ‘Vrienden maken Onder de Linde’. Debbie Koning: “Een
bijeenkomst onder leiding van jeugdpreventiewerker Tobias Jubbega met
als doel een steuntje in de rug te bieden aan jongeren van 14 tot 17 jaar die
weinig aansluiting hebben en moeilijk vrienden kunnen maken. We streven
ernaar om één keer in de maand zo’n bijeenkomst te gaan organiseren voor
deze doelgroep. Als Zorgcoöperatie willen we er namelijk voor álle
leeftijden zijn.”
80 procent Nederlanders wil zelf iets doen tegen eenzaamheid
Maar liefst 80 procent van de Nederlandse bevolking wil een bijdrage
leveren om eenzaamheid terug te dringen. Het meest genoemd worden
samen een activiteit ondernemen, een kop koffie drinken of helpen bij
vervoer. Dit blijkt uit een recente peiling, geïnitieerd door het ministerie van
VWS, onder ruim 1.000 Nederlanders. Gevoelens van eenzaamheid kunnen
iedereen overkomen, jong én oud. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt
zich sterk eenzaam. 80 procent van de Nederlanders beschouwt dit als een
redelijk groot tot zeer groot probleem.
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