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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

Kijk ook op  
www.zamen-een.nl/corona

Op onze website zamen-een.nl/ 
corona is een apart overzicht te 
vinden van activiteiten. Zo zijn 
de welzijnswerkers van 
Meerpaal  Welzijn met de 
bakfiets te vinden in de wijk. 
Via internet en persoonlijk 
contact kun je steun vinden bij 
VraagElkaar.nl. En zo vullen we 
elkaar aan. Kom je er niet uit, 
bel gewoon het Contact punt. 
Laten we met elkaar de zorg 
ontlasten.

Bel met het Contactpunt  
ZamenEen op: 088-2802802

Het coronavirus heeft in korte tijd onze 
levens ingrijpend veranderd. We heb-
ben minder  sociale contacten, werken 
noodgedwongen thuis, of kunnen onze 
oudere familieleden niet meer bezoe-
ken. De ontwikkelingen  raken ons alle-
maal.

Zeer veel waardering hebben we voor 
de mensen uit de Coalitie die nu al we-
ken in de frontlinie werken. Onder 
meer medewerkers van Coloriet, 
 Triade, Icare, Buurtzorg, Allerzorg, de 
huisartsen en gezondheidscentra, 
Kwintes, Buurtzorg Dronten, Interakt-
Contour en natuurlijk de GGD.

Met andere deelnemers aan de Coalitie 
proberen we ze het werk wat lichter te 

maken. De kerken, moskeeën, de oude-
renbonden, waar nodig werken we sa-
men en zoeken we contact met elkaar. 
Het Contactpunt speelt daarin een on-
dersteunende rol. Een hulpvraag die bij 
dit punt binnenkomt verwijzen we door 
naar de juiste plek. 

Daarnaast is het Contactpunt er voor 
een luisterend oor. Heb jij er behoefte 
aan om eens een gesprekje te voeren? 
Bel dan gerust met ons Contactpunt, 
want je staat er niet alleen voor. We let-
ten een beetje op elkaar, juist nu.

Peter van Bergen,  
wethouder sociaal domein
Erik Langeweg,  
voorzitter Coalitie ZamenEen

Corona in Dronten, 
dat is Zamen doen


