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Het wordt tijd voor een andere kijk op 
‘eenzaamheid’. Niet zozeer het probleem dat 
ervan gemaakt wordt en waarvoor een oplossing 
moet komen. Maar een ander perspectief; wat 
meer acceptatie, met dit gevoel leren omgaan. 
Want hoort het niet ook een beetje bij het leven en 
overvalt het ons niet allemaal wel eens?

Vanuit mijn rol als coach bij ‘Zinvol’ – centrum 
voor levensvragen – verzorg ik cursussen/
trainingen op dit terrein. 
De (gratis) cursus ‘Weg van eenzaamheid’ – die ik 
30 oktober aftrap, waarna er nog vier data volgen 
– sluit hier perfect bij aan. Ik focus me daarbij 
op de 50-plussers die hun eigen eenzaamheid 
willen onderzoeken. We onderzoeken hoe ieders 
gevoelens van eenzaamheid samenhangen 

met levenservaringen en -vragen. Van daaruit 
verkennen we hoe om te gaan met die gevoelens 
van eenzaamheid en een verbinding te maken met 
de gewenste situatie. 

Dé oplossing voor eenzaamheid bestaat echter 
niet. We gaan vooral met elkaar het gesprek aan 
om ideeën uit te wisselen en mogelijk handvatten 
aan te reiken. Hopelijk viert de groepsdynamiek 
hoogtij. 

Chantal Kok-Schaap, 
geestelijk verzorger en coach bij Zinvol
Meer informatie over of inschrijven 
voor ‘Weg van eenzaamheid’?
Bel met 06 – 516 38 345 of mail naar 
info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl

‘Ik zoek iemand om samen mee op stap te gaan; 
winkelen, naar de film…’
‘Ik ben op zoek naar iemand die ook zo houdt 
van (bord)spelletjes.’
‘Ik zoek een paar gezellige mensen die het leuk 
vinden een moestuin op te zetten.’

Heb jij wel eens een kijkje genomen op het digitale 
prikbord van SIL (Samen is Leuker!)? 
Een initiatief dat alweer een aantal jaren bestaat 
en daadwerkelijk mensen samenbrengt. 
Mensen duurzaam met elkaar verbinden, is 
het doel. De basis is gelijkwaardigheid. Het is 
dus geen maatjesproject. Naast een-op een 
contacten worden ook met enige regelmaat 
groepsactiviteiten georganiseerd; van een 
wandeling door de natuur met lunch tot het 
bezoek van een kerstmarkt en van een high tea tot 
een fietstocht. 

« Eerlijk is eerlijk, het initiatief lag niet bij mij. Iemand 
anders had me uitgenodigd mee te gaan met de SIL-
activiteit op een fluisterboot door de Biesbosch. Zelf 
had ik het vermoedelijk niet eens verzonnen me aan 
te melden. Maar wat een blijdschap achteraf. Het 
werd een prachtige dag waarvan ik nog altijd de 
vruchten pluk. Daar op die boot raakte ik in gesprek 
met iemand van vroeger. De klik was er al snel weer 
en we besloten de draad op te pakken. 

Contact dat er na twee jaar nog altijd is. We lopen de 
deur niet bij elkaar plat maar spreken geregeld af. 
Vooraf had ik nooit kunnen denken dat die dag in de 
Biesbosch me zoveel op zou leveren. »

Het is geweldig bij dit soort activiteiten aanwezig 
te mogen zijn. Je ziet mensen schuchter en 
afwachtend binnenkomen en aan het eind met 
een brede lach weer huiswaarts keren. 
Dit jaar zijn we gestart met het organiseren van 
specifieke activiteiten voor leeftijdsgenoten… 
alhoewel corona op dat vlak wel wat roet in het 
eten heeft gegooid.
Maar gelukkig staat er in de week van ‘Een tegen 
Eenzaamheid’ weer een mooie gepland. 
De dames in de leeftijd van 35 tot 50 jaar nodigen 
wij uit onze escaperoom te trotseren.
Overigens is er nog een leuk tijdverdrijf dat 
zeker de puzzelaars aan zal spreken. In deze 
tijd – waarin we elkaar minder vaak persoonlijk 
kunnen ontmoeten – willen we graag iedereen 
uitnodigen voor een online potje scrabble. Heb 
je een smartphone of tablet, download dan in je 
playstore ‘Wordfeud’. Maak een account aan en 
mail je accountnaam naar sil@swodrimmelen.nl 
en wij koppelen je aan een andere deelnemer. 

Mireille Lemmens, 
coördinator Welzijn SWO Drimmelen 
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‘Mijn’ huiskamer: Tijd voor jezelf, elkaar 
en een luisterend oor

Eenzaamheid is niet leeftijdsgebonden. Iedereen 
heeft dat gevoel wel eens… ook jongeren. Sterker 
nog: cijfers wijzen uit dat 70% van hen soms of 
zelfs regelmatig eenzaam is. Een gevoel waar 
helaas vaak ook schaamte en onzekerheid bij om 
de hoek komen kijken. 

Vanuit mijn functie als jongerenwerker ben ik 
voor hen een prima eerste aanspreekpunt (en 
buurtsportcoach Benjamin van Wanrooij voor 
de jeugd onder de 12 jaar). Kom naar ons toe. Wij 
bieden een luisterend oor, kunnen je wellicht wat 
simpele handvatten aanreiken en je indien nodig 
doorverwijzen naar de juiste instanties. 
Zelf doe ik vrij veel aan een-op-een coaching maar 
heb met ‘mijn’ huiskamer (Lignestraat 60, naast 
het Dongemond college) in Made ook een plek 
gerealiseerd waar jongeren echt even zichzelf  
kunnen zijn. Wil je in alle rust huiswerk maken? 
Prima, een computer staat je ter beschikking. 
Liever met vrienden relaxen? Je kunt hier onder 
meer gamen, biljarten en tafeltennissen. 

Niets moet, alles mag. Er is hier aandacht voor je wil 
je even ergens over praten of sparren. 
Loop vooral eens binnen. De deuren zijn elke 
maandag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur geopend. 

« Jongeren vinden de huiskamer een fijne, 
relaxte en rustige plek waar ruimte is om je 
huiswerk te maken maar ook om iets leuks te 
doen samen met je vrienden! »

In de week van ‘Een tegen Eenzaamheid’ staat op 
maandag 5 oktober een kookworkshop gepland 
op het Dongemond college. Samen koken, 
elkaar ontmoeten, verbinding maken en heel 
laagdrempelig het onderwerp aansnijden om zo 
inzichtelijk te krijgen waar jongeren mee worstelen 
en te kijken wat hiertegen te doen is. 

Paul van Dijk, jongerenwerker (Surplus)
06 – 109 26 087
paul.vandijk@surplus.nl

Wil je andere mensen ontmoeten? 
De ‘Week tegen Eenzaamheid’ zou ik graag ver-
anderd zien in de ‘Week voor de Saam horigheid’. 
Daar draait het voor mij om; het samen brengen 
van mensen. Dat doen we hier op vele manieren. 

Zo komen in Huiskamer D’n Hartel (Terheijden) 
iedere dag opnieuw mensen samen voor een 
gezellig praatje, spelletje of gezamenlijke (warme) 
lunch maar zeker ook voor het stellen van 
(medische) vragen aan de aanwezige professionals 
waardoor misschien juist wel problemen 
voorkomen kunnen worden. 
Een samenwerkingsverband van de gemeente en 
Surplus dat zich laat kenmerken door een mooie 
samenhang tussen welzijn en zorg.

Ook ‘Creatief ontmoeten’ – iedere woensdag 
bij Woonvizier, Made – staat in het teken van 
‘ontmoeten’. Samen creatief bezig zijn! 

« Het is alweer bijna drie jaar geleden. Ik kwam 
thuis te zitten met gezondheidsproblemen. Op zo’n 
moment wordt je wereld opeens best klein. Een 
therapeut raadde me aan een hobby te zoeken, me 
bij een clubje aan te sluiten. En net op dat moment 
lees ik over de open dag van ‘Creatief ontmoeten’. Ik 
ben een kijkje gaan nemen en dacht daar ter plekke 
‘Ik geef me gewoon op… afzeggen kan altijd nog!’. 
Nou, van dat laatste is het nooit gekomen. Iedere 
woensdagmiddag ga ik er met zoveel plezier heen. 
We hebben de grootste lol met elkaar en het heeft me 
nog nieuwe sociale contacten opgeleverd ook. Het is 
geweldig! »

Rian (58)

Nieuwe mensen leren kennen en vriendschappen 
sluiten onder het genot van een heerlijke lunch. 
Dan zijn de ‘Kom erbij lunches’ – wekelijks in 
Terheijden (Huiskamer D’n Hartel) en de eerste 
maandag van de maand in Made (Woonvizier) – 
zeker wat voor jou. 

Vind je het nu spannend alleen naar zo’n activiteit 
te gaan, bel me gerust. Dan doen we het samen. 

Jacqueline Slotboom, activiteitencoach
06 – 131 85 217
jacqueline.slotboom@surplus.nl

Weg van eenzaamheid 

Mensen duurzaam met elkaar verbinden 

De Telefooncirkel 
Een kleine moeite van onschatbare waarde

Het was het begin van de coronacrisis. Mensen 
zaten binnen. Face-to-face contact was er 
nauwelijks nog… laat staan met de senioren-
bevolking in de verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Zwaaien vanaf een afstand was nog de enige 
mogelijkheid. Verder zat een deel daar alleen… 
maandenlang. 

Ik was echter nooit vergeten dat mijn oma vroeger 
in Den Haag de Telefooncirkel heeft opgezet. Een 
initiatief dat overigens al veel langer bestond hoor 
en afkomstig is vanuit het Rode Kruis. 

Ook ik wilde iets doen en niet simpelweg wachten 
tot de coronacrisis achter de rug is en dus heb ik 
de Telefooncirkel in onze gemeente nieuw leven 
ingeblazen. Zij die zich aanmelden – tot dusverre 
een 16-tal verdeeld over twee cirkels – voeren elke 
dag twee telefoongesprekjes; ze worden gebeld 
en moeten zelf iemand bellen. Even laten weten 
dat het goed met je gaat en de zekerheid dat er 
iemand in actie komt als het onverhoopt niet goed 
gaat. 

« Ik was volgens mij een van de eersten die zich 
hiervoor opgaf. ‘K dacht, ik zit ook maar alleen; 
altijd fijn toch om ’s ochtend even contact te 
hebben… een welkom praatje. En dus gaat al sinds 
een aantal maanden iedere ochtend zo net na de 
klok van achten de telefoon en heb ik Charlotte 
aan de lijn (aangezien zij als initiatiefnemer het 
belrondje start en ik nummer twee ben). ‘Heb je een 
beetje goed geslapen Piet?’ ‘Gaat alles ok met je?’ 
De Telefooncirkel staat voor oog en aandacht voor 
elkaar en stimuleert ook nog eens de veiligheid. 
Eigenlijk best raar dat er zich pas zo weinig mensen 
aangemeld hebben terwijl er zoveel alleenstaanden 
zijn. »

Piet (77)

De mensen die zich aangemeld hebben, zijn er zeer 
over te spreken. Zij (h)erkennen de meerwaarde en 
kijken zelfs uit naar een koffiemoment om elkaar 
niet alleen te spreken maar ook eens te zien. 

Charlotte Ruijtenberg, 
Cadens uitvaartzorg en initiatiefnemer 
Telefooncirkel gemeente Drimmelen
Deelnemen? Bel 06 – 148 98 867 of mail 
info@cadensuitvaartzorg.nl 


