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Beste Harmen
In onze laatste nieuwsbrief stonden in het estafette-interview, dat David van Wesel
van de gemeente Haarlem had met de interim directeur van Stichting De Baan
Steven Hauwaerts, een aantal storende fouten. Blijkbaar was spellingscontrole zijn
eigen gang gegaan.
Excuses. Hieronder de juiste tekst.
In deze editie vindt u ook een "save-the-date" voor onze volgende
netwerkbijeenkomst..
Namens de kerngroep van de coalitie,
Frances Nuijen
Projectleider.

Estafette-Interview met Steven Hauwaerts: Interim-directeur Stichting De Baan
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Stichting de Baan organiseert vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking.

David (D): Wat doet de Baan om eenzaamheid tegen te gaan?
Steven (S): We vormen echt een gemeenschap. Niet alleen voor de 800 mensen met een beperking die
vaak naar onze activiteiten komen maar ook voor onze 250 vrijwilligers.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar de vakantieweek die wij organiseren, dan kijk ik met bewondering naar de
inzet van onze vrijwilligers. We werken met een doelgroep die soms best wat vraagt van de begeleiding.
Maar ik zie ook hoe belangrijk het is voor de vrijwilligers om onderling contact met elkaar te hebben.
D: Heeft een hechte gemeenschap ook nadelen?
Het voordeel is dat veel deelnemers hechte vriendschappen en contacten ontwikkelen. Hierdoor zijn ze
echt minder eenzaam. Voor het overige blijft het mensenwerk. Sommige deelnemers kunnen het
makkelijker met de ene vinden dan met de andere. Maar onze vrijwilligers leiden dit allemaal in goede
banen.
D: Zijn er doelgroepen met een beperking die moeilijk zijn te bereiken voor jullie? Die extra risico
lopen om eenzaam te worden?
S: We zien dat er een groep is van deelnemers die echt hecht is. Maar de groep wordt ook ouder. Dat
betekent dat we meer moeite moeten gaan doen om nieuwe jonge deelnemers te werven. We zijn nu
actief bezig met het ontwikkelen van een nieuw aanbod om jongeren binnen te halen. Dit zal onder de
naam Aloha aangeboden worden.
Met name LVB-jongeren (jongeren met een lichte verstandelijke beperking} dreigen vaak tussen wal en
schip te vallen. Ze voelen zich niet thuis bij activiteiten voor mensen met een sterkere beperking en
kunnen vaak niet mee met de activiteiten van jongeren zonder beperking. Met name jonge LVB-ers die
niet bij andere instanties bekend zijn, zijn moeilijk te bereiken.
D: Hebben jullie dan minder aandacht voor de oudere doelgroep?
S: Juist niet. We zien dat hoe ouder ze worden, hoe meer risico ze lopen om eenzaam te worden.
Gezondheid gaat soms snel achteruit waardoor ze nog meer een netwerk nodig hebben. Zeker als het
gaat om contact.
D: Loopt deze jongere groep ook risico om eenzaam te worden?
S: Zeker. De jongere doelgroep in Haarlem bestaat uit zo'n 2.500 jongeren. Daarvan vermoeden we dat
een te groot deel eenzaam dreigt te worden. Ze zitten snel achter de televisie en playstation en raken
snel in isolatie. Zeker als zij, bij de activiteiten die er zijn, niet gemakkelijk kunnen aanhaken.
Met onze nieuwe merknaam Aloha willen we ons ook op deze doelgroep richten.
D: Hoe bereik je zo'n doelgroep?
S: Dat is lastig. Daar hebben we partners voor nodig, scholen en jongerenwerk. Dat is ook onze
uitdaging als De Baan om deze contacten meer te benutten. We willen met name helpen voorkomen dat
jongeren na het verlaten van school in een zwart gat vallen.
D: Heb je zelf iets met het thema eenzaamheid?
S: Ja, het heeft me altijd geraakt. Zeker omdat voor mij in mijn jeugd, vrienden en netwerk zo
vanzelfsprekend waren. Als ik zag dat anderen dit niet hadden, raakte dat mij zeker. Wij zijn in een
ander project samen met een communitybuilder aan het kijken of we als de Baan kunnen bijdragen aan
een betere Koninginnenbuurt. Zij vertelt mij dat zij soms met mensen in aanraking komt die langer dan
een week alleen thuis zitten. Dat raakt mij. Hoe kan dat? Ons doel is om deze mensen te verwelkomen
en iets te laten betekenen voor de buurt.
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David van Wesel, Gemeente Haarlem

Save the date!!!!

Op woensdagochtend 4 december vindt de jaarlijkse netwerkbijeenkomst
plaats. Het programma staat nog niet definitief vast maar we kunnen wel alvast
een tipje van de sluier oplichten. Zodat je een kruis in je agenda gaat zetten.
De werkgroep "oudere migranten en eenzaamheid" komt met tips hoe
eenzaamheid bespreekbaar te maken. In een workshop staan we stil bij: Wat
ga jij met deze kennis doen?
Dat de gevolgen van langdurige ernstige eenzaamheid groot zijn wisten we
misschien wel. Maar wat betekent dit dan voor onze dagelijkse praktijk als we
deze groep willen begeleiden. Een lezing en een workshop. En gedurende
2020 intervisie bijeenkomst om elkaar te inspireren in het ontwikkelen van
nieuwe interventies, methodieken enz.
Sommige life-events geven een grotere kans op eenzaamheid zoals het
overlijden van je partner, het inleveren van je rijbewijs. Is het mogelijk te komen
tot 2 preventieve gemeenschappelijke acties in 2020?
In onze volgende nieuwsbrief lees je meer over deze bijeenkomst en pas dan
kan jij je aanmelden.

Week tegen de eenzaamheid is van start gegaan.

Er is hard gewerkt in de werkgroep. Kijk voor alle activiteiten op de website van
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Haarlem Ontmoet. Dit jaar niet meegedaan en nu wel geïnspireerd? We
verwelkomen je graag volgend jaar.
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