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Coalitie ZamenEen heeft zo’n 75 partners. Enkelen van hen hebben we gevraagd
een kerstboodschap aan de Dronter gemeenschap te schrijven.

Erik Langeweg, voorzitter
MeerSamen en ZamenEen
“Kerstmis 2021. Dagen
waarin u ervaart dat
andere mensen aan u
denken of u betrekken
in hun kerstbeleving.
Andersom mag ook dat u
iemand betrekt in uw feestdagen. Dus kijk in uw
omgeving en geef hem/haar uw aandacht en geniet met
elkaar. Geef invulling aan gezegende feestdagen met
elkaar en anderen. Dat is ook MeerSamen.”
Ramazan Yazir, vrijwilliger
Fatih Moskee Dronten
“Geduld is het
belangrijkste middel
dat de mens staande
houdt bij moeilijkheden.
Geduld betekent ook
blijven volharden en moeite willen doen om die
te overwinnen. Laten we samen het geduld opbrengen
bij corona en omzien naar elkaar. Ik wens u namens de
moslimgemeenschap warmte en licht toe in deze donkere
dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!”
Karolien Zwerver,
predikant Protestante
Gemeente Dronten
“Wat brengt 2022? Rust,
liefde, onzekerheid,
maatregelen? Ik wens je toe
dat je mag blijven…
Niet bij je standpunt, maar bij de ander die kwetsbaar
is. Die het moeilijk heeft. Dat
je jezelf en de ander met
zachte ogen mag zien. Ik
wens je en jullie gezegende
Kerstdagen en een liefdevol
nieuwjaar!”

André van Boven, diaken H. Norbertusparochie Dronten
“Voor Kerst 2021 wens ik alle mensen in Dronten toe:
dat wij ons aangeboren talent om in vrede met elkaar te
leven, steeds beter gaan
ontwikkelen, voorbij aan
polarisatie en wantrouwen.
En dat wij elkaar gaan zien
met nieuwe ogen, in elkaar
gaan ontdekken: de broer,
de zus, de vriend!”
Shneur Shusterman, rabbijn
Joodse gemeente
“Meer dan 2.000 jaar
steken Joden de Menora
aan, acht dagen lang, voor
het raam als het buiten
donker is, om de straat
te verlichten. Laten we eensgezind die
duisternis verdrijven, opdat het een goed en gezond
jaar zal mogen worden, voor alle bewoners van Uw
aarde, een jaar van sjalom!”
Nico Smeding, lid leidersteam
Evangeliegemeente Shekinah
“In deze tijd waar we op zoek
zijn naar waarheid en hoop
mogen we naar Jezus kijken
die de weg, de waarheid en
het leven is. Hij zei: kom tot
Mij, allen die vermoeid en
belast zijn en Ik zal je rust geven. We wensen
een ieder een hoopvol en gerust 2022.”
Fred van Bree, voorzitter seniorennetwerk De Bijenkorf
“De feestdagen zijn niet voor alle senioren een feest.
De beperkingen die we ervaren, maken samen Kerst vieren
moeilijker dan anders, maar we hopen in deze dagen ook
op momenten van geluk en saamhorigheid. We wensen
ouderen en jongeren dat zij omzien naar elkaar en samen
vertrouwen op een liefdevol en gezond 2022.”

Dank je wel voor je inzet!

Een lekkernij en voor lokale organisaties een plaquette, als
waardering voor hun extra inzet dit jaar tijdens corona. Rond de 200
zorgmedewerkers, werkzaam in de frontlinie tegen corona, en een
aantal vrijwilligers van projecten van de lokale burgerinitiatieven onder de vlag van MeerSamen - viel dit gebaar deze week voor Kerst
ten deel. Allen, nogmaals hartelijk dank voor uw tijd, inzet, bijdrage
en warm hart.

Beste Idee Trofee 2021!

Wat was het beste initiatief binnen de gemeente Dronten
rond het thema ‘bestrijding eenzaamheid’ in 2021? Mail voor
31 december 2021 de naam van je voorkeur door naar
info@meersamen.nu. In januari/februari hopen we de Trofee
uit te reiken samen met een geldprijs van € 1.500. De vorige
Trofee is in 2019 gewonnen door de Werkgroep Jongeren van
de Coalitie ZamenEen.

‘Een Kansrijke Warme
Start’ voor elk kind!
Ieder kind verdient de best mogelijke
start van zijn/haar leven en een
optimale kans op een goede toekomst,
vindt Gerda Bokdam. Ze is coördinator
van het project ‘Een Kansrijke Warme
Start’.
“Het project ‘Een Kansrijke Warme Start’
is in 2018 in de gemeente Dronten tot
stand gekomen vanuit het initiatief
Netwerk Burgers in de Knel. Het doel is
om ieder kind van -9 maanden t/m 12 jaar
in de gemeente Dronten een kansrijke
warme start te bieden. Het project is
een samenwerking tussen de formele
zorg (zoals verloskundigen, kraamzorg,
jeugdgezondheidszorg, Vluchtelingenwerk,
MDF, Welzijn, gemeente) en vele
vrijwilligers.

warme
aandacht
Armoede komt helaas steeds vaker voor,
ook in de gemeente Dronten. Heftige
gebeurtenissen in het leven, zoals een
scheiding, faillissement of persoonlijke
problemen kunnen je financiële situatie
ineens veranderen. Dit doet wat met jezelf,
maar ook met kinderen. Spanning en stress
hebben een negatieve invloed op de groei
en ontwikkeling van een kind. Hoe mooi en
bijzonder ook, de komst van een baby kan
in zo’n situatie veel stress opleveren. Er zijn
dan onvoldoende financiële of materiele
middelen om het kind een goede start te
geven. Denk aan een kraampakket voor
de bevalling, luiers, borstkolf, flesvoeding,
kleding, dekens of bedje.
“Een Kansrijke Warme Start” kan dan
in zo’n situatie overbruggingszorg
bieden en de noodzakelijke materiele
middelen aanreiken. Dankzij vrijwilligers,
voedselbank, It’s Kringloop, De Bazar van
de PKN, speelgoedbank, fietsenproject en
giften/middelen zijn het afgelopen jaar
meerdere gezinnen binnen de gemeente
Dronten geholpen. Deze kinderen zijn dus
niet in de kou komen te staan.
Laten wij ook in het nieuwe jaar naar elkaar
om blijven zien, want ieder kind verdient
een Kansrijke Warme Start.”
Ken of ben je iemand in nood?
Aanmelden kan via jgzdronten@icare.nl

