Week tegen Eenzaamheid bijna van start

Nog maar een paar dagen en de activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid barsten los.
Op dinsdag 1 oktober om 13.30 uur lanceren we onze Praatlijn, voor iedereen die zin
heeft in een praatje of goed gesprek, een mediacampagne en allerlei andere
activiteiten. Ook publiceren we de nieuwste verhalen voor de Verhalenbundel!

Vrijwilligers call centers gezocht!
Sinds vorige week hebben we al een flink aantal enthousiaste
vrijwilligers mogen noteren om de Praatlijn te bemannen in onze
call centers. In Schiedam zijn nog slechts enkele plaatsen
beschikbaar, maar voor de locaties Utrecht en Amsterdam zijn
we nog op zoek om het rooster compleet te maken! Bekijk hier
het aantal aanmeldingen per locatie, en geef je op!

Facilicom Foundation support de Praatlijn
Goed nieuws! We ontvingen bericht dat de Facilicom Foundation de Praatlijn
financieel ondersteunt, door een deel van de techniek en mediacampagne te
sponsoren. Uiteraard zijn de nodige kosten gemoeid met zowel de organisatie
als de publiciteit, deze bijdrage is een geweldige opsteker en helpt om nog meer
mensen te bereiken.

Het nieuwste verhaal voor de bundel
"Ik ben in mijn leven veel verhuisd. Op een gegeven moment
was ik wel gesetteld in Middelburg. Ik dacht, ik ben graag bij
de zee, ik blijf hier gewoon. Drie van mijn kinderen wonen in
Utrecht. Mijn jongste zoon gaf aan dat er een baby op komst
was. Toen kreeg ik het gevoel: hmm… ik zit hier toch wel heel
alleen in Zeeland. Moet ik toch niet nog een keer de stap
wagen om maar te veranderen?" - Mirjam
Lees hier verder, of meld je eigen verhaal aan!

Nieuwe initiatieven tijdens Week tegen Eenzaamheid
Onder de naam #elkeweektegeneenzaamheid start Incluzio Leiderdorp een aantal initiatieven onder de

noemers 'Kom van de bank af' en 'Slechte Bui Radar'. Bekijk hier het overzicht van de activiteiten; van
koffiedrinken tot tafelvoetbal en van bloemschikken tot de langste eettafel. Bovendien staan daar handige tips
in de vorm van een Signaleringskaart Eenzaamheid, die helpt bij het herkennen van signalen die kunnen
wijzen op eenzaamheid.

De flyers vliegen eruit!
Deze week ontvang je een brief met vier flyers om zelf uit te delen. Met z'n
allen verspreiden we 20.000 kaarten onder de doelgroep, om minimaal
1.000 telefoongesprekken te realiseren. Als je extra flyers hebt
aangevraagd, ontvang je die rond vrijdag 27 september.

