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Doel
-

Werken aan prestatievelden 4, 5 en 7.
Bewoners leggen contacten met andere bewoners uit de wijk. Professionals faciliteren in het contact
leggen.

-

Het versterken van het eigen netwerk van de bewoners.

-

Verzamelen van ideeën/behoeften uit de wijk en promoten van Krimpenwijzer.
Bewoners leggen laagdrempelig contact met professionals.

-

Professionals onderling sterker contact; elkaar beter weten te vinden.

Werkwijze
Deelname inzet op locatie, waarin het project 12x op jaarbasis w o r d t neergezet. Het jongerenwerk bereidt alle
activiteiten voor en is ook aanwezig bij de uitvoering. Er is een jaarlijks thema om de activiteit zo laagdrempelig
mogelijk te houden voor de bezoekers. De partners stellen zich voor door middel van PR, om de bewoners
informatie te geven over wat de organisatie of instelling voor de bewoners kan betekenen. Deze wijkprojecten
worden in eerste instantie begeleid door 1 of meerdere van de professionele organisaties t o t zij het idee
hebben dat de bewoners het verder alleen kunnen. Er w o r d t veel ingestoken op het gebruiken van eigen
talenten, diensten voor elkaar en hulpvragen/wat leeft er in de wijk.

Resultaten
Elke maand bezoeken partners van het project of jongerenwerk een wijk in de gemeente Krimpen aan den
IJssel. Om op de locatie meer de "eenzaamheid" op de kaart te zetten is er een samenwerking gezocht met PO
en VO. Op verschillende tijdstippen en dagen zijn wij op pad geweest met een partytent vol informatie. Het
jongerenwerk zal het hieronder in het kort benoemen.
- Winkelcentrum De Brink - door bewoners aan te spreken en informatie te verstrekken over eenzaamheid zijn
er meer dan 20 personen bereikt.
- PO Z Kortlandschool - we mochten gebruik maken van het schoolpleintje waardoor veel contacten ontstaan
met de komende en gaande ouders. In de klas van groep 7 en 8 zijn er flyers uitgedeeld met 10 stappenplan om
in de wijk eenzame bewoners te helpen.
- PO Z de Wegwijzer - de school had geen interesse en reageerde niet op de email van het jongerenwerk,
waardoor een impasse werd bereikt, dit is voorgelegd in directeuren overleg.
Winkelcentrum Crimpenhof - een rustige dag met weinig bezoekers.
- VO Z Comenius College - hier werd gebruikt gemaakt van het schoolpleintje, tijdens de pauze kwamen de
leerlingen nieuwsgierig kijken. Een aantal gaven aan dat er jongeren zijn die alleen zijn en zich afzonderen. De
andere kwamen vragen stellen en kregen na afloop van de schooldag een flyer mee met tips over eenzaamheid
en hoe je ermee kunt omgaan.
- PO Z het Fontein - Drietal oudere bezoekers kwamen informatie vragen en de groep 7 en 8 kregen flyers mee
toen ze naar huis gingen.
Eenzaamheid activiteiten
Door samenwerking met onze partners wil het jongerenwerk een aantal activiteiten opzetten die door de
partners w o r d t opgepakt binnen hun eigen organisatie. Met als doel eenzaamheid op de kaart te zetten door
laagdrempelige activiteiten aan te bieden. Aantal activiteiten die het jongerenwerk met partners heeft
georganiseerd zijn buiten de reguliere wijkactiviteiten zijn o.a.:
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NL Doet High Tea party
Met bewoners van Crimpenersteijn in samenwerking met partner De Zellingen en Comenius College. Ongeveer
50 bewoners namen deel aan deze party, een groep leerlingen van het Comenius Collega hadden allerlei
lekkernijen gemaakt en uitgedeeld, ook werd een praatje gemaakt en een spelletje gespeeld.
Zangfestijn in de Tuyter
In samenwerking met partner De Zonnebloem; hier kwamen meer dan 70 deelnemers op af. Onder genot van
een drankje en hapje werd er geluisterd naar de zangkoor met leuke liederen.
Kracht van Krimpen
Op het buiten terrein werd de partytent neergezet in de loop naar de Tuyter, elke bezoeker jong en oud werd
aangesproken over "Samen een tegen Eenzaam", ze kregen informatie mee. Voor degene die meer informatie
wilde was er de mogelijkheid in gesprek te gaan met een van de partners die er bij aanwezig was. Ook heeft het
seniorenplatform meegedraaid.
Daarnaast werd de dag gebruikt om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, waardoor meer activiteiten konden
worden georganiseerd.
Voortgezet Onderwijs
Vanuit VO willen we de jongeren over eenzaamheid voorlichten; welke signalen zijn er om eenzaamheid te
herkennen. Daarmee zijn de eerste stappen ondernomen en met Comenius College in gesprek gegaan, in de
tweede helft van het jaar zal het Project Young en Strong een onderdeel zijn. Daarnaast w o r d t gekeken of we
een extra inloop op een avond in het Jongerenwerkcentrum kunnen creëren voor deze specifieke doelgroep.

