
ZamenEen, coalitie tegen 
 eenzaamheid Dronten
ZamenEen is een nieuw initi-
atief in de gemeente Dron-
ten om te komen tot een 
integrale aanpak van een-
zaamheid. Wij willen geza-
menlijk het taboe rondom 
eenzaamheid doorbreken en 
chronische eenzaamheid 
voorkomen en bestrijden. 
Het is onze missie dat alle 
inwoners van Dronten, Bid-

dinghuizen en Swifterbant 
kunnen omgaan met hun 
gevoelens van eenzaamheid 
en zich vrij voelen om dit 
onderwerp te bespreken. 
Onze aanpak richt zich, van-
uit de wens om met oprech-
te aandacht naar elkaar om 
te zien en te luisteren, op 
het leren omgaan met ge-
voelens van eenzaamheid.

Ook meedoen? Wil je als organisatie ook deelnemen aan onze coalitie, dan kan dat. Achtergrondinformatie over het samenwerkings convenant is 
te  vinden op www.zamen-een.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar aanmelden@zamen-een.nl en we nemen contact met je op. 
Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met het  Contactpunt ZamenEen op 088 – 2802802. Wij zorgen er voor 
dat je in contact komt met de juiste mensen die je verder kunnen  helpen. 
Tips, suggesties of een bijdrage leveren aan het ZamenEen Journaal? Stuur een e-mail naar info@zamen-een.nl. 

De coalitiepartners in Dronten

In Dronten sta je er 
niet alleen voor
Eenzaamheid is een onder-
werp dat ook in de gemeente 
Dronten, dwars door de sa-
menleving heen, voor veel 
mensen van alle leeftijden 
een groot probleem vormt. 

Bij eenzaamheid kunnen vele 
oorzaken een rol spelen. Om 
die reden zijn we met Zamen-
Een bezig om alle betrokken 
sectoren bij elkaar te brengen.
De eerste belangrijke stap hier-

voor hebben we al gezet: op 
15 maart tekenden maar liefst 
29 organisaties het convenant 
waarmee ze de doelstellingen 
van Zamen Een onderschrijven. 
Maar hiermee beginnen de acti-
viteiten van de coalitie pas echt.

Eenzaamheid
Gezamenlijk willen we de een-
zaamheid in onze gemeente 
terugdringen. Over de manie-
ren waarop we dit gaan doen 
zullen we jullie de komende 
periode wekelijks via dit 
 ZamenEen Journaal op de 
hoogte houden. 

Steun
Om onze doelen te bereiken 
hebben we ook vooral de steun 
van iedereen in onze mooie 
gemeente nodig. Want nie-
mand in Dronten hoeft er al-
leen voor te staan!

De deelnemers die het convenant van ZamenEen op 15 maart 
 ondertekenden. (Foto: Mischa Massink)

Wij bedanken KWOOT voor 

het ontwikkelen van de 

huisstijl van Zamen Een en 

VWA internet & reclame 

voor het bouwen van de 

website www.zamen-een.nl.
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