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Senioren en corona
Ontmoeten en verbinden, daar draait het om tijdens de 11e Week tegen Eenzaamheid. Van 1 tot en met 8 oktober zijn er in het hele land 
activiteiten rond dit thema, ook in Rotterdam. Natuurlijk allemaal op veilige afstand of online. 

Kom erbij in de Week tegen Eenzaamheid 
Veel activiteiten vallen weg in deze coronatijd. Terwijl er nu meer dan ooit behoefte is aan contact. ‘Kom erbij!’ is dan ook het thema van de 
Week tegen Eenzaamheid 2020,  van 1 tot en met 8 oktober. Het doel: eenzaamheid tegengaan. Doet u mee? 

Anne Theelen is van Rotterdammers-

voorelkaar. Dit platform sluit met een

campagne aan bij de actieweek: 

‘Door corona is het organiseren van 

activiteiten een uitdaging en loopt het 

iets anders. Met de online campagne 

kunt u via ons platform uw mailadres 

achterlaten (zie kantlijn). U krijgt elke 

dag een nieuwsbrief met inspiratie en 

activiteiten om eenzaamheid aan te 

pakken. Ook filmpjes, mooie initiatie-

ven en tips komen voorbij.’

Kletskwartiertje
Zo worden lezers uitgenodigd voor 

een kletskwartiertje. Anne: ‘Ons bel-

team zit klaar als u uw verhaal kwijt 

wilt of even een gezellig praatje wil. 

En er zijn allerlei leuke vacatures voor 

onder andere 55-plussers. U kunt 

oppas worden van een hondje via 

Stichting OOPOEH bijvoorbeeld. Of 

luister eens naar de podcast van het 

Danspaleis. En we dagen u elke dag 

uit; doe iets extra’s voor de buren bij-

voorbeeld. Dan is er toch een beetje 

dat samen-gevoel.’

Ook Humanitas pakt uit, met ‘Bakkie 

pleur voor de deur’ bijvoorbeeld. 

Heleen Speelman van de organisatie: 

‘Vrijwilligers komen langs met een 

stoeltje en een thermoskan koffie en 

thee om een praatje te maken bij de 

voordeur. Vooral fijn voor mensen die 

niet naar de dagbesteding durven 

of naar buiten willen. Er is best veel 

angst en eenzaamheid hoor. Zo kun-

nen ze hun ei kwijt.’ Aanmelden voor 

een Bakkie pleur? Mail naar: 

dvandezande@stichtinghumanitas.nl.

Inspireren
‘De campagneweek is voor jong en 

oud’, benadrukt Anne Theelen. ‘Het 

platform Rotterdammersvoorelkaar 

brengt mensen bij elkaar. Vrijwilligers 

bieden hulp, anderen plaatsen een 

hulpvraag. We hopen het taboe om 

hulp te vragen te doorbreken en dat 

nieuwe vrijwilligers zich melden. We 

willen ook organisaties inspireren als 

bijvoorbeeld dagbesteding weg-

valt. Veel kan wèl, en aandacht voor 

elkaar is zo belangrijk.’ 

Afsluiting 
De (online) 
slotbijeenkomst van 
de actieweek  is 
8 oktober. Mooie 
initiatieven komen 
voorbij en u kunt naar 
verschillende sprekers 
luisteren. Aanmelden 
via www.eentegeneen 
zaamheid.nl.

Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief 
van 1 tot en met  
8 oktober ontvangen? 
Aanmelden kan via   
www.rotterdammers 
voorelkaar.nl/
eenzaamheid/week-
tegen-eenzaamheid 

Voortaan 
Zorgzaam010
Vanaf 1 oktober 
verandert Rotterdam-
mersvoorelkaar in 
Zorgzaam010. Via de 
(oude)website  
www.rotterdammers 
voorelkaar.nl wordt u 
vanzelf naar nieuwe 
website geleid:  
www.zorgzaam010.nl.  

Heleen Speelman: ‘We maken bij de 
voordeur een praatje, met een bakkie pleur’

Jan van der Ploeg

Genoeg 
te doen!
Welzijnsorganisaties organiseren 
in alle gebieden activiteiten. Bel de 
welzijnspartij in uw gebied om te 
weten wat er te doen is in uw gebied. 
U kunt ook bellen met 14 010.

Enkele activiteiten uitgelicht: 
Hoogvliet 
• Vrijdag 2 oktober - Alleen maar niet 

eenzaam. Hoe doe je dat?  

Van 13.30 tot 14.30 uur 

Locatie: De Zevensprong,  

Mosoelstraat 20

Hoek van Holland 
• Dinsdag 6 oktober - Open Eettafel  

Van 17.00 tot 19.00 uur, 6,50 euro per 

persoon (exclusief consumpties).  

Aanmelden via  

contact@welzijnopdehoek.nl
Locatie: De Hoekstee,  

Mercatorweg 50

Hillegersberg-Schiebroek 
•  5 tot en met 8 oktober - dagelijks 

een warme gezonde lunch 

 Van 12.00 tot 13.30 uur, opgeven 

via (010) 727 11 13  

Locatie: Arcadia, 

Apollostraat 207-213

Gesprekken die rust en troost geven
Wilt u met iemand praten over persoonlijke onderwerpen als verdriet, verlies en rouw? Maar weet u niet met 
wie? Bij de vrijwilligers van MOTTO kunt u uw verhaal kwijt. Ze komen bij u thuis.

Jellie Bosma (70) is een van de 

vrijwilligers. Eens in de twee weken 

gaat ze op bezoek bij twee dames. 

Ze praat een paar uur met hen over 

heel persoonlijke onderwerpen. 

‘Eerst is het aftasten waarover ze 

willen praten’, vertelt Jellie. ‘Lang-

zaam verdiepen de gesprekken zich. 

Eén mevrouw is 99 jaar en nog heel 

helder van geest. Ze heeft spijt dat 

ze de liefde voor haar kinderen nooit 

heeft kunnen uiten. Het duurde een 

half jaar voordat ze me dat kon ver-

tellen. Dat ze dit eindelijk met iemand 

kan bespreken, geeft haar rust en 

troost.’

Therapie
De andere mevrouw die Jellie 

bezoekt heeft geen tijd gehad om te 

rouwen om haar man. Door steeds 

haar verhaal te vertellen wordt haar 

verdriet een beetje lichter. Volgens 

Jellie kun je de gesprekken zien als 

een soort laagdrempelige therapie. 

‘Het doet mensen echt goed om 

te praten over zulke moeilijke 

onderwerpen.’

Jellie haalt veel voldoening uit haar 

werk als luisterend oor. ‘Ik vind het 

fijn om iets voor mensen te beteke-

nen en te helpen om zware onder-

werpen te bespreken. Al maak ik 

iemands leven maar iets lichter, dan 

ben ik al tevreden.’

Meer informatie 
Wilt u net als Jellie 
vrijwilliger bij MOTTO 
worden? Of heeft u 
zelf behoefte aan 
gesprekken over per-
soonlijke onderwerpen 
als geloof, verlies en 
zingeving? Kijk dan op  
Samen010.nl onder 
project Motto. Of bel 
(010) 466 67 22 of 
mail: 
motto@samen010.nl.Jellie Bosma (rechts) in gesprek met mevrouw Van Wingerden:

‘Het is fijn om iets voor mensen te betekenen’

Jan van der Ploeg

Meer informatie
www.rotterdam.nl

 14 010

Volg de gemeente ook op Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.
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