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Negen nieuwe projecten voor Over de drempel!
Maar liefst negen projecten zijn geselecteerd voor de tweede editie van Over de
drempel. De selectiecommissie heeft gekozen voor een breed palet aan activiteiten,
gericht op de verschillende groepen inwoners die zich wel eens eenzaam voelen.
Over de drempel had financiële ruimte voor zes projecten. Dankzij een
gemeentelijke bijdrage uit het Corona steunfonds kunnen er drie extra projecten om
eenzaamheid aan te pakken, gefinancierd worden.
Kijk voor meer informatie over de verschillende projecten op onze website.

Eenzaamheid voorkomen? Zo doe je dat
Het voorkomen van eenzaamheid is misschien wel de beste manier om de
eenzaamheidscijfers omlaag te brengen. Dat klinkt goed, maar hoe doe je dat?
De aanpak Eenzaamheid zette vijf verschillende activiteiten op een rijtje. Denk
bijvoorbeeld aan het versterken van sociale vaardigheden door de training
‘Vrienden maken kun je leren'.
Kijk voor alle activiteiten op de website.

Kijk voor alle activiteiten op de website.

Deze kennis is er al over eenzaamheid
Wil je aan de slag met
eenzaamheid? Maar zie je door de
bomen het bos niet meer?
Dan kun je op de website van
Aanpak eenzaamheid een digitale
hand-out downloaden. In één
overzicht zie je de belangrijkste
onderwerpen waarover heldere,
beknopte, concrete en praktische
informatie beschikbaar is.
Kijk op de website voor alle
informatie.

21 september: Jaarcongres Eenzaamheid
Het Jaarcongres Eenzaamheid staat stil bij eenzaamheid onder verschillende
doelgroepen. Ook worden praktijkvoorbeelden gegeven van succesvolle
interventies en initiatieven. Dit congres wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn.
Movisie is kennispartner. Locatie: Reehorst in Ede.
Belangstelling of meer weten? Kijk dan op de website.

Schrijf je in voor een workshop!
Je wilt iets doen aan eenzaamheid in jouw gemeente, maar tot wie richt je je dan? En wat
is eigenlijk de kern van je boodschap? Je hebt een project voor ogen om eenzaamheid
tegen te gaan, hoe spreek je je doelgroep aan? Het zijn vragen die de meesten van ons
herkennen. Begin dit jaar organiseerde het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid een
serie workshops. Deze serie wordt wegens groot succes herhaald.
Meer informatie en inschrijven via de website van UP Nederland.
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