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Indrukwekkend visite-
kaartje ZamenEen
De coalitie ZamenEen heeft 
maandag 16 december een 
mooi en indrukwekkend visite-
kaartje af kunnen geven tij-
dens het werkbezoek van mi-
nister Hugo de Jonge. ‘Dronten 
is gewoon fantastisch bezig.’

De minister luisterde aandach-
tig tijdens het programma dat 
hem werd voorgeschoteld. De 
opzet van het eerste gedeelte 
daarvan was voornamelijk om 
de minister kennis te laten ma-
ken met de initiatieven waar-
over de afgelopen periode ook 
is geschreven in dit ZamenEen 
Journaal. Zo waren daar de 
studenten van Aeres, Janny 
van OpenJeHart, wijkagent 
Suzanne, vrijwilliger Cor en 
Hella van Coloriet waarmee de 
minister in gesprek ging.
Het tweede gedeelte van de 
bijeenkomst ging in de kleine 
zaal van De Meerpaal van start 
met de ondertekening van de 

nieuwe negen coalitiepartners. 
Vervolgens werden de uitkom-
sten van de zogenaamde 
‘bouwbijeenkomst’ in het bij-
zijn van de minister gepresen-
teerd. Wethouder Peter van 
Bergen liet nog eens blijken 
hoe trots hij is op de ontwikke-
lingen in Dronten.

Niet bij neerleggen
Met alle vertegenwoordigers 
van de partners van ZamenEen 
op het podium bijeen vatte 
Hugo de Jonge zijn ervaringen 
van de middag nog eens sa-
men. ‘Je kunt als samenleving 
denken dat eenzaamheid er nu 
eenmaal bijhoort. Hier in Dron-
ten heb ik een andere instelling 
gevoeld, namelijk dat we ons er 
niet bij gaan neerleggen. Er kan 
soms veel meer dan je denkt, ik 
heb prachtige projecten voorbij 
zien komen waarvan ik onder 
de indruk ben. Dronten is ge-
woon fantastisch bezig.’

ZamenEen is een initiatief van Seniorennetwerk De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel. Ook meedoen? Wil je als organisatie ook meedoen met 
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, op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur. 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? Mail dan naar info@zamen-een.nl.

www.zamen-een.nl Facebook: zameneen

ZamenEen gegroeid naar ruim 50 coalitiepartners 

De vorige keer hebben wij u  
in dit Journaal bijgepraat over 
wat we gaan doen in 2020. 
Ruim 50 organisaties zijn dit 
jaar aangesloten bij 
 ZamenEen! 

We brengen de activiteiten van 
het netwerk  Burgers in de 
Knel en seniorennetwerk De 
Bijenkorf, de initiatiefnemers 
van ZamenEen, eens nader 
voor het voetlicht. Bijzonder is 
dat deze beide bestaan uit een 
grote groep vrijwilligers en 
(betaalde) medewerkers van 
organisaties waarbij zij samen 
zorgen voor horizontale sa-
menwerking. 

Begeleiding
Sociaal werkers van Meerpaal 
Welzijn vervullen nu een rol in 
de begeleiding van klanten van 
de Voedselbank. Desgewenst 
kan men worden doorverwe-

zen voor vragen op zinge-
vingsgebied. IT’s Kringloop 
levert kleding of goederen; 
vrijwilligers hebben samen met 
Kwintes fietsen opgeknapt, 
bestemd voor vooral kinderen 
die in diepe armoede leven. 
Vrijwilligers van het Financieel 
Loket van MDF verbinden klan-
ten aan het maatschappelijk 
werk. De besturen van Burgers 
in de Knel en De Bijenkorf 
kaarten knelpunten bij de ge-
meente aan via een direct 
overleg met de wethouder. 

Breed
Ondertussen komt er snel een 
bredere beweging op gang. 
Steeds meer organisaties ha-
ken aan. ZamenEen onder-
steunt ze met trainingen in het 
herkennen en bespreekbaar 
maken van gevoelens van een-
zaamheid bij medewerkers van 
instellingen. Onze Meerpaal en 

Bibliotheek staan in de star-
blokken om samen vanaf 2020 
ieder kwartaal een overzicht te 
maken met wat in Dronten 
rond eenzaamheid te doen 
valt. Twee gezondheidscentra 
zijn inmiddels aangesloten bij 
de coalitie en hebben besloten 
samen met andere coalitie-
genoten de wijk in te gaan, de 
doelstellingen van ZamenEen 
worden als speerpunt meege-
nomen. 

Initiatieven
Een mooie wens voor 2020 is 
dat er nog veel meer initiatie-
ven ontstaan, waarbij de bar-
rières worden geslecht en we 
over muren heen gaan kijken. 
Dat de coalitie zelf de trekkers-
rol van de beide netwerken 
gaat overnemen. Dan kun je 
zeggen dat we van  ZamenEen 
naar ZamenTwee nu naar 
 ZamenMeer gaan.
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Nieuwe coalitie-
partners

De nieuwe coalitiepartners 
van ZamenEen zijn Algeme-
ne Bridgeclub Dronten, 
Evangeliegemeente Sheki-
nah Dronten, Gezondheids-
centrum Biddinghuizen, 
 Rabobank, TopFit-Fysiothe-
rapie, Vrije Evangelische 
Gemeente Oostelijk Flevo-
land, Aeres Hogeschool, 
Restaurant Aan de Fonteyn, 
Huisartsenpraktijk Swifter-
bant.

Prijs voor idee ‘Jongeren voor jongeren’

Vier bouwgroepen gingen afgelopen maandag uiteen om aan 
de hand van vier  thema’s nieuwe ideeën te bedenken voor 
ZamenEen 2020. Het winnende idee dat uit de bus kwam on-
der de naam ‘Jongeren voor jongeren’  leverde een geldprijs 
op van € 2500 als bijdrage in de uitvoering.
Dit plan moet in eerste instantie leiden tot meer bewustwor-
ding voor een door jongeren aan de hand van ervaringsverha-
len, waarbij onder gebruik wordt gemaakt van een app en een 
enquête. Kartrekkers van deze pilot zijn Meerpaal Welzijn en 
Vraagelkaar, zij krijgen daarbij steun van Aeres Hogeschool, 
Buurtzorg Dronten en Flevomeer Bibliotheek.

Minister Hugo de Jonge luistert aandachtig naar het verhaal van Cor. 

ZamenEen wenst  
iedereen hele 

fijne 
feestdagen


