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ZamenEen gaat door, ook in 2021
We hebben in alle opzichten een 
bijzonder jaar achter de rug. Met alle 
partners van ZamenEen hebben we 
veel mensen oprechte aandacht 
gegeven, waardoor ze zich minder 
eenzaam zijn gaan voelen. We weten 
ook allemaal hoe hard dit nodig is, 
helemaal nu we weer te maken hebben 
met  extra beperkingen.

Op deze laatste dag van het jaar willen 
we iedereen hartelijk bedanken voor 
alle inspanningen. Veel is er voor en 
achter de schermen gebeurd, zowel op 
vrijwillige basis, als door professionals.

Trainingen
We hebben gezamenlijke trainingen 
georganiseerd, voor organisaties om 

eenzaamheid beter te leren herkennen. 
Maar ook was er rechtstreekse onder
steuning voor mensen om zelf beter te 
leren omgaan met eenzaamheids
gevoelens. Ook is de 50ste editie van 

het ZamenEen Journaal uitgebracht, en 
we konden rekenen op alle ruim 60 
partners van de coalitie.
We hopen dat u ons als inwoner ook 
volgend jaar weer steunt. Dat u oog en 

oor heeft voor uw naaste, uw buurman, 
of iemand anders uit uw omgeving die 
wat extra aandacht kan gebruiken. 

Contactpunt
We kunnen elkaar minder zien, maar 
het is altijd mogelijk om met elkaar te 
bellen. Het ZamenEen Contactpunt 
blijft bereikbaar voor een luisterend oor 
of een andere hulpvraag. Voor de pro
motie van dit Contactpunt zetten zich 
inmiddels vele mensen in.

Bel ons
Ook zijn er diverse contact en tele
fooncirkels actief waar u zich bij kunt 
aansluiten. Bel ons ZamenEen Contact
punt, dan regelen we dit graag voor u: 
0882802802.

Heeft u behoefte aan een luisterend 
oor, heeft u extra hulp nodig of 
misschien wilt u juist iemand helpen?

Bel met het contactpunt van de coalitie 
ZamenEen op telefoonnummer:

088-2802802
www.zamen-een.nl • Facebook: zameneen


