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Beste lezer,

Eenzaamheid oplossen, dat kan 
niemand alleen. Maar iemands 
eenzaamheid doorbreken, dat kunnen 
we allemaal. Die verantwoordelijkheid 
voelen we in Appingedam. Vijf jaar 
geleden werd het thema ‘eenzaamheid’ 
opgenomen in het gezondheidsbeleid 
van de gemeente Appingedam. Daar was een 
goede reden voor. Het maatschappelijk veld kreeg steeds vaker de 
vraag om te bemiddelen in contacten voor mensen die eenzaam 
zijn. Eenzaamheid werd hoog op de agenda gezet met als resultaat 
de ondertekening van het manifest van de Damster Coalitie tegen 
Eenzaamheid in 2017 door 60 organisaties. 
De bereidheid om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan 
was en is groot. Dat blijkt ook uit de stappen die we nadien 
hebben gezet. Bijna 85 partnerorganisaties hebben het 
manifest inmiddels ondertekend en we zijn sinds vorige maand 
aangesloten bij de landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid. Zo’n 
150 gemeenten, waaronder Appingedam, 100 landelijke bedrijven 
en maatschappelijke organisaties hebben zich gecommitteerd om 
actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. 
Ik ben dan ook trots op de grote stappen die we de afgelopen jaren 
hebben gezet om het ‘eenzaamheidsvirus’ aan te pakken. Alle 
medewerkers die er de afgelopen jaren met veel passie en energie 
voor hebben ingezet verdienen een compliment. 
Iedere aangesloten organisatie draagt op haar eigen manier een 
steentje bij aan de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. 
Er zijn vele activiteiten, workshops, noaberhulp, telefonische 
hulplijnen en hulpacties. We ondersteunen mensen door aan te 
sluiten op hun behoeften. Er wordt bekeken met wat voor soort 
eenzaamheid iemand precies kampt en wat bij diegene past. 
In deze jubileumuitgave een prachtig overzicht van de 
vele activiteiten de afgelopen jaren. Het is een stimulans 
om de komende jaren met volle kracht verder te gaan met 
onze gezamenlijke aanpak van eenzaamheid. Juist nu in 
de coronapandemie waarin we afstand moeten houden en 
eenzaamheid de kop opsteekt bij ouderen én jongeren hebben we 
elkaar nodig. Eenzaamheid aanpakken doen we samen!  

Ik wens u veel kijk-en leesplezier,
hartelijke groet,

Annalies Usmany - Dallinga,
Wethouder gemeente Appingedam

Emotionele eenzaamheid: het missen van 
intimiteit, intieme band met een persoon. Aan 
wie je je ervaringen van de dag kwijt kan. Vaak 
na het overlijden van de partner of na een 
scheiding. 

Sociale eenzaamheid: niet tevreden zijn over 
het aantal contacten of de kwaliteit van de 
contacten. 
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Waarom is het belangrijk dat er zo’n landelijk 
programma is en dat het lokaal wordt ingevuld?

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk pro-
bleem. Volgens het laatste onderzoek van het RIVM 
is 44 procent van de Nederlanders vanaf 19 jaar 
eenzaam en één op de tien heel erg eenzaam. Bij 
75+-ers is het 55 procent waarvan 12 procent ernstig 
eenzaam. De gemeente Appingedam scoort onge-
veer hetzelfde. Het illustreert dat eenzaamheid niet 
alleen een randstedelijk probleem is. 
Eenzaamheid hoort bij het leven, maar wanneer 
het lang duurt, kun je er ziek van worden. Het 
is een belangrijk gezondheidsrisico geworden. 
Daarom heeft de landelijke overheid de bestrij-
ding van eenzaamheid  als belangrijk speerpunt 
van beleid. Eenzaamheid is een groot maat-
schappelijk probleem dat je niet vanuit Den Haag 
kunt oplossen. Daarom wordt elke gemeente 
opgeroepen een lokale coalitie tegen eenzaam-
heid te starten. Het programma stelt voor de 
gemeenten adviseurs beschikbaar.

Hoe bijzonder is de Damster Coalitie tegen  
eenzaamheid?

Ik vind het heel bijzonder dat meer dan 80 orga-
nisaties zich bij de Coalitie hebben aangesloten. 
En dat al die verschillende organisaties zoals de 
kerken, de vrouwenverenigingen, de jeugdclubs, 
huisartsen, thuiszorg, de Algemene Stichting 
Welzijn Appingedam (ASWA) en de gemeente 
hier al jaren actief mee bezig zijn. Appinge-
dam is de andere gemeenten ver vooruit. Daar 
waar gemeenten nu nog beginnen een coalitie 
te smeden, is Appingedam al vanaf 2017 hier 
actief mee. De handtekening die de organisaties 
destijds onder het manifest hebben gezet, is dus 
niet een papieren tijger gebleken.

Wat hebben we al bereikt?

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd op het ter-
rein van de aanpak van eenzaamheid. Eenzaam-
heid prijkt meer op de agenda van gemeenten. Er 
zijn nu anno 2020 al meer dan 200 gemeenten 
bij het landelijk programma aangesloten.
Er is veel media-aandacht. Eenzaamheid raakt zo 
wat meer uit de taboesfeer.  Mede door corona 
wordt duidelijk hoe gemakkelijk iemand een-
zaam kan worden wanneer je sociale contacten 
noodgedwongen minder worden.
De kennis is toegenomen. We weten nu beter bij 

wie eenzaamheid voorkomt. Eenzaamheid kent 
veel gezichten. Er bestaan nogal wat vooroorde-
len hierover. Mensen denken al gauw aan het 
bijna clichébeeld van de weduwe op leeftijd, 
maar eenzaamheid komt ook voor bij jongeren. 
Of bij mensen die volledig opgaan in hun baan 
en gezin en daardoor hun vrienden verwaarlozen. 
Of bij mantelzorgers.

Kunnen we eenzaamheid met elkaar oplossen?

Nee. Dat denk ik niet. Eenzaamheid zal altijd 
blijven bestaan. En sommigen kiezen hier ook 
voor. Je kunt er misschien wel wat beter mee le-
ren omgaan. En de omgeving erom heen kan het 
misschien wat verzachten. Door wat meer naar 
elkaar om te zien. Gedag te zeggen, een praatje 
te maken. Als iemand het moeilijk heeft een keer-
tje een pannetje soep te brengen. Ik geloof heilig 
in het motto van de landelijke campagne tegen 
eenzaamheid van dit jaar: ‘Een klein gebaar kan 
het verschil maken’. 

En wat kun jezelf doen tegen eenzaamheid?

Voel je je eenzaam? Weet dan dat je niet de enige 
bent die weleens gevoelens van eenzaamheid 
heeft. Praat erover wanneer die eenzaamheid aan 
je begint te knagen. Met iemand die je vertrouwt 
uit je omgeving of neem bijvoorbeeld contact op 
met de ASWA. En wil je er anoniem met iemand 
over praten, weet dan dat er de Luisterlijn is die 
dag en nacht beschikbaar is. Maar blijf er vooral 
niet alleen mee zitten. Delen helpt.

Meer informatie over het programma is te 
vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl

www.deluisterlijn.nl  0900 0767

Willie 
Oldengarm

Sociaal gerontoloog en adviseur bij het 
landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid van 
het ministerie van VWS. 

‘Werken in de tuin is 
voor mij een goede 
ontspanning’.



‘Ooit, in een ver verleden, ben ik lid geworden van 
de NCVB, de Nederlandse Christelijke Vrouwen 
Bond en heb daarin verschillende functies be-
kleed. In 1999 ging de vereniging samen met de 
CPB, de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond en 
werd het De Passage, christelijk maatschappelij-
ke vrouwenbeweging. Binnen de Passage heb ik 
ook verschillende functies gehad en momenteel 
ben ik coördinator van een team dat gezamenlijk 
het bestuur vormt. We zijn een actieve vereni-
ging met 85 leden en komen altijd bij elkaar 
bij de ASWA. Daar hebben we een paar jaar 
geleden deelgenomen aan een workshop over 
Eenzaamheid en werden we uitgenodigd om als 
vereniging ook het manifest tegen Eenzaamheid 
te ondertekenen. Dat hebben we gedaan op een 
bijeenkomst, waar we vervolgens kennis maakten 
met de andere twee vrouwenorganisaties, die het 
manifest ook ondertekenden, namelijk Vrouwen 
van Nu en het NVVH Vrouwennetwerk. We kenden 
elkaar niet, en het bleek het begin van een mooie 
samenwerking, 3VO. We gingen rond dit thema sa-
men optrekken, want als je zo’n manifest onderte-
kent, dan moet je er ook wat aan doen. We maak-
ten een plan voor een Damster Vrouwendag tegen 
Eenzaamheid en met ondersteuning van Engelina 
van de ASWA hebben we een mooi programma 
gemaakt en geld opgehaald bij bedrijven om de 
dag te bekostigen. Het was een groot succes, er 
kwamen ruim 135 vrouwen. 

Wat hebben jullie bereikt?

Het gaat er vooral om het onderwerp Eenzaam-
heid bespreekbaar te maken. We denken altijd 
dat iemand die eenzaam is een zielige persoon 
is, maar zo is het lang niet altijd. En het zijn ook 
niet alleen ouderen, die eenzaam zijn, ook bij 
jongeren komt het voor. We hebben besproken 
hoe je Eenzaamheid kunt signaleren en dat je je 
niet moet laten misleiden als iemand zegt: Het 
gaat wel goed. Dan kun je nog best eenzaam zijn.
Bij mij gingen mijn ogen open toen een spreker 
vertelde dat mensen, die altijd vrijwilligerswerk 
hebben gedaan en er dan mee stoppen, een-
zaam kunnen zijn. En dat herkende ik meteen. 

Ik was een tijdje gestopt met mijn vrijwilligerswerk 
en ik voelde me toen helemaal buitengesloten.
Afgelopen jaar is ASWA begonnen met het verstu-
ren van kaarten aan 75-plussers in de gemeente. 
En daar stond op dat je werd gebeld en als je 
bezoek wilde kon je dat aangeven. Er zijn veel 
reacties binnengekomen en toen zijn Engelina en 
Annet vrijwilligers gaan zoeken die daar wel mee 
aan de slag wilden. Ik heb me ook daarvoor op-
gegeven en nu heb ik regelmatig via de telefoon 
contact met een mevrouw.

Maar ook vanuit onze vereniging denken we om 
onze leden. Met ons team kijken we speciaal 
naar de oudere leden en leden die er niet meer 
uit komen. We bellen dan regelmatig met hen. En 
daarnaast hebben we al 50 jaar een ziekenbe-
zoekster, die echt alles bij houdt wat betreft Lief 
en Leed. Dat werkt ook heel goed, we houden de 
verbinding.
Vorige week maandag kwam ik tijdens het 
boodschappen doen iemand tegen, die mij nog 
van vroeger kende, toen ik bij de Kruidvat werkte. 
Het was een jonge vrouw van 40 jaar en toen ik 
vroeg hoe het met haar was, zei ze: ‘niet goed, ik 
ben hartstikke eenzaam’. Ze noemde het woord. 
Ik heb met haar doorgepraat en uiteindelijk 
gevraagd of ik haar naam mocht noemen bij het 
groepje vrouwen van de ASWA. Dat mocht en 
twee dagen later vertelde Engelina dat zij het 
had opgepakt. Dat is een mooi voorbeeld en zo 
wil ik het graag.

Kenna Kupers - Kraai

Ik blijf steeds alert op 
signalen van mensen uit 
mijn omgeving. Ik weet 
wel dat eenzaamheid niet 
zomaar opgelost is, maar 
in je eigen omgeving even 
meedenken om een ander 
een stap te laten zetten 
om er even uit te gaan, dat 
is belangrijk.

71
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Misschien is het 
een druppel op een 
gloeiende plaat, 
maar als je net 
onder die druppel 
staat, dan ben je 
mooi geholpen.



Damster Vrouwendag tegen Eenzaamheid

Samen zijn  

 
  
 
Samen zijn, Is samen lachen, samen huilen 
Leven door dicht bij elkaar te zijn 
Samen zijn, Jonge mensen, oude mensen,  
Eenzaam zijn dat hoort er echt niet bij. 
Want samen zijn, ja samen zijn 
Dat wil toch iedereen
 
Hallo, mag ik even aan je hangen  
Je warmte voelen, ook al is het maar heel kort  
Heb jij dat ook, gevoel van rust, dat me bekruipt als je me aankijkt  
Dan is het alsof de woorden samen zoveel meer en echt gemeend zijn  
Heb jij dat ook, gevoel van samen, dat wel voor altijd door kan blijven gaan  
Ik voel jou naast me staan. 

(bewerking Hanneke Kappen)



Niets dan goede herinneringen bewaar ik 
aan mijn avonturen met de Damster Coalitie 
tegen Eenzaamheid. Twee bijeenkomsten 
waren het, in september 2017 en november 
2018.  
Bijna 60 organisaties en instellingen onder-
tekenden het eerste jaar het manifest tegen 
eenzaamheid. Het jaar erna kwamen er nog 
25 bij. Hier werd een indrukwekkende vuist 
tegen eenzaamheid gemaakt.  
Ik denk meteen aan wethouder Annalies 
Usmany, met haar aanstekelijke geestdrift 
en ontroerende openheid. Ik denk aan de 
mensen in de zaal die zich zo verbonden 
toonden met de Damster samenleving. Ik 
denk aan alle mensen die ik sprak, aan de 
mensen die in filmpjes hun persoonlijke 
verhaal vertelden.  
Ik denk natuurlijk ook aan mevrouw Panne-
man en aan Ingrid Kroon. Ze maakten ons zo 
mooi duidelijk dat eenzaamheid iets is wat 
echt iedereen kan overkomen. En, nog veel 
belangrijker, dat je er iets aan kunt doen als 
je samen het taboe zijn biezen laat pakken. 
Want eenzaamheid bestaat. Soms verbazend 
dichtbij, daar waar je het niet had verwacht. 

 
Gerine Lodders, universitair docent aan de 
universiteit van Tilburg bracht cijfers over 
eenzaamheid die de mensen in de zaal 
schokten. Zoveel? Ook bij ons in Appinge-
dam? Zoveel jongeren? En jonge mannen?  
In de tweede bijeenkomst werd duidelijk dat 
de eerste al veel effect had gehad. Mensen 
hadden elkaar gevonden. Organisaties 
werkten samen waar ze dat eerder nog niet 
deden. Hoopvolle ontwikkelingen.
Het was voor mij de eerste keer dat ik in Kab-
zeël was. Wat een ongelofelijk mooie zaal. 
Met een prachtige akoestiek. Het pianospel 
van Kees Steketee klonk prachtig. De sa-
menzang ook. Ik hield het bijna niet droog bij 
Samen zijn. En ik was beslist niet de enige.

Hanneke Kappen



“Door weer onder de mensen te komen heeft mij 
het meest geholpen om me  minder eenzaam te 
voelen...”

‘Ik heb zelf meegemaakt wat het is om je een-
zaam te voelen. Na mijn scheiding ben ik met de 
kinderen in het dorp blijven wonen, waar ze zijn 
geboren en opgegroeid. Het heeft me driekwart 
jaar gekost om überhaupt weg te komen. In juni 
2006 hadden we eindelijk een woning en zijn we 
verhuisd. Gevoelens van eenzaamheid heb ik 
altijd wel gehad, maar in mijn huwelijk zijn die er 
langzaam meer ingeslopen. Ik was daar afgeslo-
ten van alles en iedereen en had niks. Ik ging niet 
bij mensen op de koffie, maar daar was het het 
dorp ook niet naar. Het was misschien anders 
geweest als ik in een stad had gewoond, daar 
wordt er niet zo op je gelet.
Het nieuwe huis was wel een veilige omgeving voor 
de kinderen en de school was ook op de hoogte 
van een aantal dingen. De scheiding en de reacties 
daarna hebben wel een behoorlijke impact gehad 
op mij. Want ineens was er toen geen druk meer 
op mij en kreeg ik in oktober van dat jaar een heel 
diepe inzinking. Ik sloot me op in huis en durfde de 
deur niet meer open te doen, als er aangebeld werd. 
Ik hield de gordijnen dicht en maakte mijn post niet 
meer open. Ik ben heel ver geweest, hoor. Ik heb 
hulp gezocht, want je hebt twee jonge kinderen en 
je moet verder. Je hebt geen keus. En toen kwam ik 
hier terecht, bij de ASWA. 
 

In 2009 gingen ze bij de ISD het project ‘Maat-
schappelijk Actief’ opzetten, de voorloper van 
wat nu ‘De Inzet’ heet. Het is voor mensen 
die langdurig werkloos zijn of langdurig in de 
Bijstand zitten om hen te motiveren de deur 
weer uit te komen. Ik werd daarvoor ‘gevraagd’ 
en ik bleek daar heel erg aan toe. De basis van 
het project was jam maken, in de keuken van De 

Paasweide. Achteraf gezien is het mijn redding 
geweest, want ik kwam  de deur weer uit. Hoera, 
ik mag wat doen! Ik heb me er volledig op gestort 
en heb vanaf het begin het project mee helpen 
opbouwen. En ik heb hier nu een betaalde baan 
voor een aantal uren; ik draai de keuken en maak 
maaltijden voor de mensen van de dagbesteding 
en lunches voor vergaderingen.
 

Dat was echt een ommekeer in mijn leven: ik zag 
meer mensen en voelde me minder eenzaam. En 
nu in maart zag ik het opeens weer somber in 
door de lockdown. Alles ging op slot. Werk was 
de spil in mijn leven en ineens was er niks meer. 
Mensen van de dagbesteding mochten niet 
meer komen om een praatje te maken. Moeilijk 
hoor. Ik heb het heft in eigen hand genomen en 
ben hierheen gegaan en ik dacht: als ik niet kan 
koken, dan kan ik wel schoonmaken. Ik herken 
die situatie ook bij andere mensen van De Inzet 
en dan zeg ik tegen hen: Onderneem dingen, 
Sluit jezelf niet op, want je isoleert jezelf. Sociale 
contacten zijn erg belangrijk. Die hele Corona-
bedoening, dat heeft zo’n impact op mensen, 
dat wordt vaak onderschat. Ik beteken nu voor 
andere mensen, wat ik in de periode na mijn 
scheiding zo gemist heb.
Vaak is de groep ouderen de eerste groep 
waaraan je denkt bij Eenzaamheid. Maar ik denk 
dat er ook een grote groep langdurig werklozen 
is, die vast zitten en waaraan meer aandacht 
kan worden besteed, zoals bij De Inzet. Dat is 
een hele mooie manier voor mensen om uit hun 
situatie te komen en door de week wat te doen te 
hebben. En er moet ruchtbaarheid in de samen-
leving worden gegeven aan Eenzaamheid; het 
kan iedereen overkomen.

Ingrid Kroon

Eenzaamheid kan iedereen 
overkomen.

Tip! 
Ga erop uit, ontmoet mensen. 
Je kunt eenzaamheid alleen zelf 
doorbreken. Een ander kan je wel 
de hand reiken, maar je moet zelf 
de drempel overgaan.

Ik ben wel iemand die andere 
mensen om me heen moet 
hebben om mezelf draaiende 
te houden.
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Mijn taak is het om ervoor te zorgen dat ‘Een-
zaamheid’ op het netvlies komt bij de organi-
saties en bij de inwoners van Appingedam. Als 
regisseur verbind ik de lokale organisaties en de 
inwoners aan het thema Eenzaamheid. Ook 
ben ik het eerste aanspreekpunt voor 
alle partners van de ‘Damster Coalitie 
tegen Eenzaamheid’. Met het onder-
tekenen van de Coalitie tegen Een-
zaamheid hebben alle 84 partijen 
zich verplicht om zich daadwerkelijk 
in te spannen om eenzaamheid aan 
te pakken onder alle leeftijdscategorie-
en, dus van jong tot oud.

Ik zorg er voor dat de Coalitiepartners regelmatig 
nieuwe informatie ontvangen over eenzaamheid. 
Zo hebben alle partners dit jaar in de week tegen 
eenzaamheid een digitale lezing ontvangen van 
prof. Anja Machielse waarin ze uitleg geeft over 
de verschillende vormen van eenzaamheid en het 

belang van betekenisvolle relaties. Ook organi-
seer ik workshops voor vrijwilligers en activitei-
ten of andere maatwerkoplossingen voor mensen 
die zich eenzaam voelen.

Maar ik zorg er ook voor dat de inwo-
ners van Appingedam informatie 
krijgen over eenzaamheid. Dat doen 
we via persberichten en netwerk 
bijeenkomsten. In de week tegen de 
eenzaamheid vragen we inwoners 

om zelf contact te zoeken met iemand 
waarvan zij denken dat die eenzaam 

is. Ze krijgen een klein cadeautje om te 
geven (dit jaar een chocoladereep) en handvat-

ten voor een goed gesprek.

Kortom aan mij de taak om ervoor te zorgen dat alle 
partners van de Coalitie en de inwoners van Appin-
gedam zich inzetten om eenzaamheid bespreek-
baar te maken en om er iets aan te gaan doen. 

In alle interviews noemen de mensen Engelina als degene die 
de verbindende persoon was van de ASWA. Maar wat doet ze 
eigenlijk precies?

Engelina Eissens
REGISSEUR TEGEN EENZAAMHEID

HET ONTMOETINGSHUIS

In de periode dat mijn kinderen op de basis-
school zaten, heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. 
Daarna heb ik betaald werk gezocht om ook de 
studies van mijn kinderen te bekostigen. Mijn 
man is overleden en in 2019 ben ik met pensioen 
gegaan. 

Ik wilde graag wat betekenen voor de maatschap-
pij en ben weer op zoek gegaan naar vrijwilli-
gerswerk. Op deze manier blijf ik zelf actief en 
tegelijkertijd help ik een ander, een win-win 
situatie! Ik kwam in aanraking met ASWA Welzijn 
via het NVVH-Vrouwennetwerk waar ik al jaren in 
het bestuur zit. 

In mei 2018 werd ik benaderd of ik gastvrouw 
wilde worden in het Ontmoetingshuis. Het was 
een nieuw project voor mensen die veel alleen 
zijn en mensen met geheugenproblemen en hun 
partners. Deze problematiek was niet nieuw voor 
mij, door ervaringen uit mijn eigen omgeving en

 
daarom 
heb ik ja 
gezegd.
Het geeft mij een fijn gevoel als ik kijk naar de 
bezoekers die gezellig een kopje koffie drinken, 
andere mensen ontmoeten waar ze mee kunnen 
praten, en waarmee we gezamenlijke activiteiten 
doen (spelletjes, knutselen, e.d.)

Tijdens de eerste Corona lockdown heb ik met alle 
vaste bezoekers telefonisch contact gehouden, 
omdat ik weet dat ze veelal thuis zitten. Ook voor 
de 75-plus kaartenactie heb ik mij ingezet. Een 
praatje maken is voor mij een kleine moeite, maar 
kan voor een ander een grote betekenis hebben! 

Het Ontmoetingshuis is een fijne plek en ik ben 
blij dat ik ja heb gezegd tegen deze vrijwilligers-
plek. Ik haal er veel voldoening uit. En ik hoop dat 
er in de toekomst  ook zoiets zal zijn voor mij, als 
ik het nodig mocht hebben.

Anneke Groothuizen, Vrijwiliger ASWA-Welzijn



MANIFEST
Samen tegen Eenzaamheid
Eenzaamheid kan ons allemaal overkomen, van jong tot oud. Van 
eenzaamheid kan je ziek worden. Ook in Appingedam zijn te veel 
mensen eenzaam. Daar moeten we samen wat aan doen. Organi-
saties en inwoners moeten eenzaamheid signaleren, bespreekbaar 
maken en bestrijden. Dit doen zij op de werkvloer, in de buurtver-
eniging, in de kerk, in de sportkantine, met de buren en klanten/
cliënten. 
In Appingedam maken we samen een vuist tegen Eenzaamheid. 
 
•  In Appingedam heeft elke organisatie Eenzaamheid als speer-

punt in zijn beleid;
•  In Appingedam heeft elk team een lokale aandacht functionaris 

eenzaamheid;
•  In Appingedam worden signalen van eenzaamheid altijd gedeeld 

en besproken;
•  In Appingedam lossen wij eenzaamheid op door verbinding te 

zoeken binnen de bestaande activiteiten en organisaties;
•  In Appingedam draagt ieder zijn of haar steentje bij: in de 

familie, in de buurt, in de vereniging en in de organisatie, om 
eenzaamheid aan te pakken.

DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID 
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID 
DAMSTERCO
ALITIETEGEN
EENZAAHEID
DAMSTERCO

De landelijke actie week ‘Tegen de Eenzaamheid’ 
is achter de rug. Ondanks dat er dit jaar geen 
groepsbijeenkomsten konden worden georgani-
seerd heeft ASWA-Welzijn samen met 
stagiaires van het Noorderpoort 
Appingedam en Groningen wel heel 
veel mensen gesproken. We hebben 
in de verschillende wijken bij in to-
taal 1.000 Damsters aangebeld. De 
chocoladereep, die werd aangebo-
den namens de ‘Damster Coaltitie 
tegen Eenzaamheid’, werd met 
een schepnetje aan de mensen 
overhandigd.  Zo kon de ander-
halve meter afstand gewaarborgd 
blijven. Er zijn bij de voordeur 
veel goede en waardevolle ge-
sprekken gevoerd. Er is gespro-
ken met mensen die eenzaam 

zijn, er zijn mensen aan het denken gezet over 
het thema eenzaamheid en mensen gestimuleerd 
om met de reep bij iemand langs te gaan die een 

bezoekje kan gebruiken. 

Mocht u zelf behoefte hebben om over 
gevoelens van eenzaamheid te praten, 
neem dan gerust contact op met 
ASWA-Welzijn, tel: 0596-623315 of 
via de mail: info@aswa-welzijn.nl

Ludieke actie tegen Eenzaamheid.



Eenzaamheid is zichtbaar geworden in Appinge-
dam, toen het sociale domein bij de gemeente 
groter werd door de overheveling van taken in 
2015 van het rijk naar de gemeente. Het wel-
zijnsprogramma werd groter en daardoor gingen 
we nauwer samenwerken met de huisartsen en 
de vele stichtingen en welzijnsorganisaties. We 
richten het Damsters Veur Mekanderteam op. 
Huisartsen zien veel mensen op het spreekuur en 
sommige patiënten hebben niet echt een kwaal, 
maar zitten ook niet goed in hun vel. Gezamenlijk 
hebben we de Zorgbalie opgericht, een nauwe 
samenwerking op het sociaal welbevinden van 
de bewoners en waar de Damsters terecht kun-
nen met allerlei vragen. Het kan over armoede 
gaan, over inkomen, over eenzaamheid of over 
mantelzorg. Samen met de ASWA hebben we 
toen het thema Eenzaamheid opgepakt en daar 
zijn we nu 5 jaar mee aan de gang. Op dat pro-
gramma met 84 organisaties ben ik wel heel trots.
Door de Zorgbalie hebben we ook een oplos-
sing. Heb je een buurvrouw, waarvan je denkt: 
daar ben ik niet helemaal gerust over? Als je dat 
signaleert, kun je er zelf op afstappen en een 
praatje gaan maken, maar je kunt ook De Zorgba-
lie bellen. Dan zeg je: ik maak me zorgen over die 
mevrouw of meneer op dat adres, want ik merk 
dat er nooit iemand komt. Via wat omwegen gaat 
iemand van de ASWA daarnaartoe en als iemand 
ervoor open staat, dan komt er altijd een gesprek.
 

Elk jaar pakken we het thema Eenzaamheid beet, 
een week lang. Afgelopen jaren hebben we in 
de themaweek een actie gehad om in gesprek 
te gaan met de bewoners van Appingedam over 
eenzaamheid. Stagiaires van het Noorderpoort 
College gingen dit jaar met chocoladerepen langs 
de deur waarop stond: Bij wie ga jij op bezoek en 
deel je deze reep?
Ze belden aan en waren gemiddeld 20 minuten 
in gesprek met iemand die daar woonde. Ik vond 
het geweldig en zie dat men wel open staat voor 
een gesprekje als het maar integer gebeurt.

Ook andere organisaties die de Coalitie hebben 
ondertekend nemen hun verantwoordelijkheid 
om het thema verder te brengen. Zo heeft een 
Damster huisarts in de week voor Kerst snert 
gekookt en werden er ‘snertpraatjes’ gehouden 
bij de supermarkt. Sportverenigingen besteden 
aandacht aan eenzaamheid onder jongeren. Elk 
jaar gaan we kijken wat de organisaties hebben 
gedaan. Daarmee is er morgen niet een ande-
re wereld, maar met elkaar krijgen we wel de 
eenzaamheid stukje bij beetje verminderd. Als 
een aantal mensen uit Appingedam zich net iets 
beter voelt door dit programma, dan is dat winst! 
Het gaat erom dat je van dat gevoel afkomt dat 
niemand naar je omkijkt. Omdenken, daar gaat 
het om, dat je ergens bij hoort en dat je ertoe 
doet.

Het is een lange weg om dit te bereiken. We 
hebben het nu zo georganiseerd dat, als het 
wordt gesignaleerd, er ook een mogelijke aanpak 
is. Voorheen werd er niet over gepraat. Soms is 
het alleen maar iemand een zetje geven om naar 
de koffie-ochtend te gaan; het kan wel jou het 
gevoel van eenzaamheid laten verliezen. Voor 
iedereen is wel wat te bedenken en met een klein 
beetje hulp is veel te organiseren. Zoals ook de 
niet geïndiceerde dagopvang, die wij als ge-
meente additioneel financieren. Dat is eigenlijk 
het ondervangen van onder andere eenzaam-
heid. Daarbij zorgen we ook dat de mensen een 
warme maaltijd krijgen tussen de middag, want 
voor hen wordt gekookt door De Inzet. Dat zetje 
hebben we als gemeente georganiseerd samen 
met de ASWA. We zijn altijd heel pragmatisch. 
Door te doen, voelen mensen het ook.
Het programma blijkt te werken en eenzaamheid 
is nu bespreekbaar. We doen er iets aan, we 
werken eraan. Daarmee heb je eenzaamheid nog 
lang niet Appingedam uit. En Corona helpt daar 
ook niet bij. Maar we zijn op de goede weg. De 
ASWA heeft meteen in de eerste week van de 
coronacrisis aan alle 75 plussers een kaart ge-
stuurd: Wij denken aan u. Heeft u een probleem, 
bel ons op! Want we moeten de verbinding 
blijven zoeken. En de kaart is heel goed ontvan-
gen. Mensen hebben het gevoel dat ze gezien en 
gehoord worden. Eenzaamheid aanpakken dat 
doen we samen! 

Het wegwerken van 
eenzaamheid begint 
met het gesprek, in welke 
vorm dan ook.

wethouder  

Eenzaamheid, daar 
word je ziek van.

Annalies 
Usmany-Dallinga

“ Door het programma tegen de Eenzaamheid is het onder-
werp uit de taboesfeer gekomen, we doen er iets aan...”



‘Toen is mijn gevoel van eenzaamheid begonnen 
en het werd erger toen ik op de middelbare 
school zat, vooral ook omdat ik werd gepest en 
soms zelfs bedreigd. Ik voelde me onveilig op 
straat, ik durfde er niet meer uit. Ik had mazzel 
dat ik in Woldendorp op school zat en niet bij 
degenen die mij pestten. 
Op den duur ging het iets beter en ik ging eerst 
naar de MBO in Groningen en later naar Leeuwar-
den.  Daar kon ik bij een vriend van mijn moeder 
wonen. Dat ging in het begin goed, ik maakte een 
nieuwe start, kwam in een nieuwe klas en maak-
te nieuwe vrienden. Van de twee jaar die de oplei-
ding duurde, heb ik 1,5 jaar heel goed gewerkt, 
en toen haalden mijn problemen me weer in. Ik 
kreeg meer angst, ging spijbelen en het ging mis. 
Uiteindelijk heb ik mijn vader gebeld en die heeft 
mij ’s nachts nog opgehaald uit Leeuwarden en 
vanaf die tijd woonde ik bij hem in Appingedam. 
Mijn vader kreeg weer contact met mijn moeder 
en vervolgens zat ik alleen in het huis van mijn 
vader. Toen merkte ik dat de eenzaamheid heel 
groot was. 
Als ik ’s avonds over straat loop, kijk ik altijd over 
mijn schouder. Nog steeds. Ik zit inmiddels al 6 
jaar in therapie, maar niks heeft mij geholpen. 
Ik ben heel blij met de GGZ, maar ze hebben de 
bron van mijn ellende nooit aangepakt.

Wat heeft je wel geholpen?

Op mijn school in Leeuwarden heb ik vriend-
schappen opgebouwd, waar ik me wel heel goed 
bij voelde. En ik heb daar ook een vriendin ge-
kregen, waar ik 4 jaar een relatie mee heb gehad. 
Zij was mijn rots in de branding. Toen zij het uit-
maakte, kwam het gevoel van eenzaamheid weer 
hard terug. Bij mijn vader heb ik iemand ontmoet, 
Leo, een volwassen man met een gezin, die 
zich toen om mij heeft bekommerd en mij heeft 
opgevangen als een soort van zoon. Ook toen ik 
dakloos werd, heb ik 4 maanden bij hem mogen 
wonen. Supervet dat hij dat heeft gedaan. Ik wou 
altijd al graag een hond, en toen ik een woning 
had gekregen is hij met mij naar België gereisd 
om een hond op te halen, Kayla. Als ik me nu 
eenzaam voel, dan houd ik me vast aan die hond; 
ik moet hem 4-5 x per dag uitlaten. En natuurlijk 
kun je ook lekker knuffelen met de hond.
Leo heeft mij ook de ogen geopend voor het feit 
dat er genoeg is om voor te leven. Elke keer zei 
hij: Enjoy the little things. Dan gingen we bijvoor-
beeld samen vissen. Je bent met iemand, je hebt 
sociaal contact. Dat helpt.

Leo heeft me ook geholpen bij het vinden van 
een dagbesteding. En die vind ik bij Jimmy’s. Ik 
kom daar nu een paar weken en ben me aan het 
oriënteren op wat ik zou willen. Ik vind het er 
geweldig. Ik heb de afgelopen vier jaar niet zo’n 
boost gehad in mijn leven. Je komt daar en niets 
is verplicht. ‘Heb fun met elkaar’, is daar een 
belangrijk statement. Het is een open sociale 
plek en ik heb heel snel weer vrienden gemaakt. 
Ik voel me weer geliefd en geaccepteerd.

Je zal altijd tegen-
slagen hebben in 
het leven, maar 
tegenslagen zijn er 
ook om overwonnen 
te worden, hoe  
depri je je ook voelt.

Jeffrey Verstegen ‘Door de situatie is ons 
gezin ben ik al van jongs af 
aan eenzaam geweest. Mijn 
zusje werd, toen ik klein 
was, erg ziek, waardoor 
mijn ouders heel veel in 
het ziekenhuis waren en ik 
werd uitbesteed aan mijn 
oma en opa of bij de buren. 
Eigenlijk heb ik als kind 
nooit de aandacht gehad 
die ik nodig had.’
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‘Elf jaar geleden ben ik gevlucht voor de oorlog 
in Somalië en kwam ik in Delfzijl terecht, in het 
asielzoekerscentrum. Ik had mijn gezin achter-
gelaten, ik kende hier niemand, ik sprak de taal 
niet en het was hier koud. Toen heb ik me wel 
eenzaam gevoeld. Het was lastig, mijn familie 
was ver weg en ik had geen vrienden.
Dat is veranderd toen ik na een jaar een huis 
kreeg in Loppersum. Ik zat alleen in het nieuwe 
huis en het enige dat ik deed was televisiekij-
ken en denken aan de oorlog. Je wilt graag je 
familie bij je hebben. Toen dacht ik: ik wil nieuwe 
mensen leren kennen. En dat lukte door de 
buurman, de koster van de kerk. Hij kwam op 
een gegeven moment elke dag even vragen: Hé 
buurman, hoe gaat het vandaag met je? Wat kan 
ik voor je doen?  En dan gingen we samen koffie 
drinken. Hij is een goede man, hij weet alles en ik 
kon hem alles vragen. Buren zijn belangrijk. Dat 
iemand vraagt: hoe gaat het? Ik weet wel dat niet 
alle mensen hetzelfde zijn, maar hij is een goede 
vriend geworden en ik zie hem nog steeds, ook al 
woon ik nu in Appingedam.
En daarnaast ben ik hulp gaan vragen bij 
Vluchtelingenwerk in Loppersum. Op dat kantoor 
zitten ook goede mensen, die helpen je altijd. Ze 
hebben me ook geholpen om mijn vrouw en kin-
deren naar Nederland te laten komen en om een 

huis te vinden voor ons gezin. Na een jaar op een 
wachtlijst te hebben gestaan heb ik een huis ge-
vonden in Appingedam en daar wonen we nu met 
ons gezin. We hadden twee kinderen toen ik naar 
Nederland kwam en we hebben hier nog vier 
kinderen gekregen. Ik ben nu helemaal gelukkig. 
Appingedam is een mooi stadje, ik heb nu heel 
veel vrienden, ook door het voetballen. Ik speel in 
een team van Appingedam. En de kinderen gaan 
naar school. Ze hebben hier een goede toekomst. 
In Somalië hebben kinderen angst voor de oorlog, 
gaan niet naar school en hebben honger. 
Zelf heb ik ook nooit de gelegenheid gehad om 
naar school te gaan. In ons land was het oorlog 
en mijn moeder hield mij thuis, omdat ze bang 
was dat mij iets zou overkomen. Dus ik was blij 
dat ik hier een inburgeringscursus kon doen en 
een opleiding tot heftruckchauffeur. Maar werk 
vinden is lastig, omdat je geen diploma’s kunt 
laten zien. En de taal is natuurlijk ook lastig. Ik 
werk nu drie dagen in de week bij de ASWA; 
mensen kennen mij hier en dat is goed.
Contact met andere mensen is erg belangrijk. 
Vroeger hielpen mensen mij en nu wil ik graag 
andere mensen helpen, iets terugdoen. Zo help 
ik mijn buurman, die gevlucht is uit Eritrea, bij-
voorbeeld als hij naar het ziekenhuis moet. Dat 
vind ik belangrijk, dat mensen elkaar helpen. 

Adan Cadal
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Waarom doen jullie mee aan de Coalitie tegen 
eenzaamheid?

We hebben ons aangesloten bij de ‘Coalitie tegen 
eenzaamheid’ om ervoor te zorgen dat iedereen 
kan meedoen aan deze prachtige sport. 

Isolement

Uit onderzoek blijkt dat de jeugd uit minderbe-
deelde gezinnen in een sociaal isolement kan 
raken omdat er bijvoorbeeld geen geld is om de 
contributie van een sportvereniging te betalen. 
Om deze kinderen uit hun isolement te halen 
bestaan er bij de gemeentes regelingen, zoals 
het jeugdsportfonds, waar een beroep op gedaan 
kan worden. Op die manier kunnen kinderen toch 
met hun leeftijdsgenootjes sporten. 
En daarnaast zitten we in Nederland met een 
vergrijzing, waarbij de oudere medemens in een 
isolement kan raken, helemaal als je ook nog 
eens ‘ziek’ bent.

Parkinson boksen

Daarom is de Boksvereniging Appingedam vanaf 
maart 2019 begonnen met het geven van boks-
trainingen speciaal voor mensen met Parkinson. 

Ze doen dit groepsgewijs zodat, naast de fysieke 
training, deelnemers ook lotgenoten ontmoeten 
en hun netwerk uitbreiden. De groep heeft als 
naam FPD gekregen, wat staat voor ‘Fighting 
Parkinson Disease’. De lessen zijn voor deze 
groep aangepast met oefenvormen waarbij er 
geen fysiek contact is. Boksvereniging Appinge-
dam is hiermee één van de eerste aanbieders 
van Parkinson boksen in de regio.

De op non-contact boksen geïnspireerde trai-
ningen kunnen de symptomen van Parkinson 
verminderen en zelfs vertragen. De deelnemers 
voelen zich beter en kunnen beter functioneren 
in het dagelijks leven. Deelnemers boksen zich 
letterlijk uit de hoek en verbeteren hun kwaliteit 
van leven zowel voor hunzelf als hun partner.

Bij niemand verloopt de ziekte gelijk, daarom 
wordt bij Boksvereniging Appingedam ook ter-
dege rekening gehouden met ieders kunnen. De 
deelnemers zijn erg enthousiast over de bokstrai-
ningen. Inmiddels zoeken ze samenwerking met 
lokale fysiotherapeuten en heeft de trainer Jan 
Koops met goed gevolg deelgenomen aan een 
Amerikaanse trainersopleiding speciaal toege-
spitst op het Parkinson boksen.

Voor meer informatie kijk op de website van 
Boksvereniging Appingedam 
www.boksverenigingappingedam.nl 



‘Eigenlijk ben ik mijn hele leven al eenzaam ge-
weest. Mijn ouders voeren en dan was je als kind 
op het schip op jezelf aangewezen. Ik ben niet 
in een liefdevolle omgeving opgegroeid. Toen ik 
naar school moest, ging ik naar een schippers- 
internaat, maar daar had ik geen aansluiting 
bij de andere kinderen. Je had op het internaat 
geen eigen kamertje en geen privacy; je had 
helemaal niets. In de vakanties was je wel bij je 
ouders op het schip, maar meestal alleen in de 
zomervakantie en met de kerst. Ik heb drie zusjes 
en een broertje, maar daar heb ik ook geen band 
mee, nog steeds niet. Doorleren was er ook niet 
bij. Nadat ik de huishoudschool had gedaan, 
moest ik weer mee op het schip. Dankzij een 
vriendinnetje van het internaat heb ik stiekem 
gesolliciteerd  en ben ik aangenomen bij het 
Diakonessenhuis voor de huishouding. Ik ging 
in het zusterhuis wonen, maar mijn loon moest 
ik inleveren bij mijn ouders. Ik had totaal geen 
zeggenschap. Dan voel je je nog steeds eenzaam, 
want je kunt niet meedoen met je collega’s. 
Binnen het ziekenhuis ben ik opgeklommen tot 
waarnemend hoofd van de huishouding, maar 
toen mijn opa dement werd, moest ik hem gaan 
verzorgen. Dat was echt niet leuk, maar ik deed 
het. Ik heb het volgehouden tot hij werd opgeno-
men in Blauwborgje. Mijn ouders namen toen het 
huis van mijn opa over en daar moest ik met mijn 
zusje gaan wonen. 
In die tijd heb ik mijn toekomstige man leren 
kennen, Tinus, die naast ons woonde. Ik kon goed 
met hem praten en er werd naar mij geluisterd. 
Mijn ouders wilden niet dat ik ging trouwen, maar 
toen we ons in Delfzijl hadden laten inschrijven, 
kregen we na drie weken al een huis. Mijn ouders 
waren woest en dreigden niet te komen op mijn 
huwelijk. We hebben vier kinderen gekregen waar 

we dolgelukkig mee waren. Maar met mijn ouders 
hebben we eigenlijk geen contact meer gehad. 
Tinus was mijn geliefde man, maar hij bleek Pdd 
nos te hebben. Dus eigenlijk had ik 5 kinderen 
waar ik voor moest zorgen. Hij werd afgekeurd 
en toen ben ik weer gaan werken, om te zorgen 
voor brood op de plank. Hij was een lieve man en 
heeft zich vol passie ingezet voor de kerk. Twee 
jaar terug bleek dat hij uitgezaaide leverkanker 
had en dat hij nog 3 weken te leven had. Dan 
is het alsof er een bijl door je hoofd gaat. Soms 
dacht ik en denk ik nog wel eens: Had me ook 
maar meegenomen. We hebben alles samen 
voorbereid. Ik heb hem een rouwboeket van 
orchideeën gegeven, bijna hetzelfde als ons 
trouwboeket. Je moet verder. Ik moet zelf leren 
leven. Het gevoel van eenzaamheid wordt nu iets 
minder. Het dringt tot me door dat het niet meer 
anders wordt. Ik moet accepteren dat hij niet 
meer terug komt.

Op aandringen van Lentis ben ik naar de dagbe-
steding van de ASWA gegaan en Engelina heeft 
mij daar toen opgevangen. Ik ga daar één keer 
in de week heen. Leren leven is voor mij moeilijk. 
Dat ik zelf beslissingen moet nemen, dat vind ik 
best wel lastig. Ik moet gewoon mezelf leren ken-
nen en ontdekken wat ik leuk vind. Mijn kinderen 
houden me op de been. En daarnaast vind ik ook 
steun bij de zondagsdiensten van de kerk. Het 
is jammer dat die door de Corona nu niet meer 
doorgaan. Ik heb geleerd in mijn leven: Richt je 
op het Licht en heb Vertrouwen. 

Sofia64
 ja

ar

*) de namen in het verhaal zijn gefingeerd 

Ik moet accepteren dat hij 
niet meer terug komt

ASWA-Welzijn is een brede welzijnsstichting voor 
Appingedam en omgeving. Een belangrijke kern-
taak van ASWA-Welzijn is het versterken van net-
werken en het verbinden van mensen met elkaar. 
Dat doen we door participatie en ontmoeting te 
organiseren en te faciliteren. Daarmee stimuleren 
we zelfwerkzaamheid en talententontwikkeling. 
Samen met organisaties en bewoners zoeken we 
naar creatieve oplossingen voor sociale vraag-
stukken. Zo ook m.b.t. eenzaamheid. Iedereen 
voelt zich wel eens eenzaam en het is inherent 
aan bepaalde gebeurtenissen of periodes in 
het leven. Eenzaamheid wordt een probleem als 
het gevoel structureel wordt. Mochten mensen 
gevoelens van eenzaamheid ervaren dan gaan 
we graag in gesprek, we luisteren goed naar wat 
iemand te vertellen heeft en denken mee in een 
passende maatwerkoplossing. We kunnen het 
gevoel van eenzaamheid niet helemaal oplossen 
maar vaak wel wat verlichten door ervoor te zor-
gen dat iemand weer iets leuks om handen heeft 
of weer iets heeft om naar uit te kijken. Zo bieden 
we iemand weer perspectief. Geen oplossing is 

gelijk, we proberen zo veel mogelijk aan te slui-
ten bij interesses en wensen. 
ASWA-Welzijn heeft veel projecten en activiteiten 
om eenzaamheid tegen te gaan, te denken valt aan;
• Vrijwilligerswerk
• Welzijn op recept
• Niet geïndiceerde dagactiviteit
• Het ontmoetingshuis
• Seniorenvoorlichting
• Eten in de buurt/ Eten en zo
• Goede morgen dienst
• Damster maatjes project
• De Inzet
• Plus Bus
• MeerMans
• Meer bewegen voor ouderen
• Jimmy’s

Daarnaast verwijzen we ook naar alle mogelijk-
heden en diensten die de 84 organisaties van de 
Damster Coalitie tegen Eenzaamheid bieden. We 
zijn blij met zo’n sterk samenwerkingsnetwerk. 
Samen gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid.

Engeline Eissens 
Sociaal werker ASWA-Welzijn en regisseur tegen Eenzaamheid

SAMEN 
GAAN WE 
DE STRIJD 
AAN TEGEN 
EENZAAMHEID.



Tijdens een symposium in de week tegen 
de eenzaamheid presenteerde de GGD de 
eenzaamheidscijfers van Appingedam. Daaruit 
bleek dat er ook veel eenzaamheid voorkomt 
bij mannen in de leeftijdsgroep van 36-65 jaar 
en dat er een relatie was met armoede. “Voor 
ASWA-Welzijn was vooral de groep mannen een 
verrassing”, zegt Jaap Karssies, sociaal werker 
en ”we besloten om daar iets mee te doen. We 
hebben een aantal mannen uit Appingedam 
gevraagd of ze ons daarbij wilden helpen. Waar 
hebben deze mannen behoefte aan? Hoe komen 
we met ze in contact en wat zou hen kunnen 
helpen? 
We kwamen erachter dat in Groningen het 
project Mankracht bestaat. Ik ben daar samen 
met de mannen uit Appingedam naartoe 

gegaan. Ze hebben daar activiteiten met vaders 
en kinderen en met mannen uit verschillende 
culturen, waarbij ze samen gaan koken of stoere 
activiteiten in de buitenlucht doen.
We willen kijken of er ook zo’n project in 
Appingedam kan komen; we hebben de naam 
MeerMans bedacht en geld gevraagd bij fondsen. 
Inmiddels zijn we gestart met de activiteiten. 
Wat de mannen willen is duidelijk: sport, rond 
de vuurkorf voor een goed gesprek en plezier, 
barbecue en samen koken en eten.”

Voor meer informatie kunnen 
mensen Jaap bellen: 

Jaap Karssies Tel: 0596 – 62 33 15 

Email: J.karssies@aswa-welzijn.nl 

MEERMANS

Colofon

Opdrachtgevers
Gemeente Appingedam
ASWA-Welzijn

Damster Zorgbalie
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
Tel: 0596 691270
e-mail: info@damsterzorgbalie.nl
www.damsterzorgbalie.nl

ASWA-Welzijn
Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
tel: 0596 623315
e-mail: info@aswa-welzijn.nl
Website: www.aswa-welzijn.nl

Jimmy’s
Dijkstraat 79
9901 AP Appingedam
tel: 06 81984990 
e-mail: info@jimmysdal.nl
facebook: jimmysappingedamdelfzijl
@jimmys_appingedam
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