
 

 

We zijn gestart! 

Op 6 februari jl. is de zoektocht 
naar kamers voor jongeren uit 
de jeugdzorg officieel van start 
gegaan met een interview bij 
Singelzicht.  

Kamers met Aandacht 
Maart 2019 Nieuwsbrief nummer 1 

De jeugdhulporganisatie was gastheer voor het 

gesprek met wethouder Everhardt, een ex-bewoner 

en de projectleider van Kamers met Aandacht. Het 

artikel van DUIC werd overgenomen door 

NU.nl/Utrecht en is vele malen gedeeld dankzij de 

inzet van alle betrokken organisaties en 

medewerkers.  

Op de Facebook pagina van de gemeente Utrecht 

stond de oproep voor Kamers met Aandacht met 

bijna 18.000 views twee weken op nummer 2 van 

meest bekeken berichten. Een mooi begin. 

Inmiddels hangen de posters bij verschillende 

bedrijven, buurthuizen en buurtteams. Daarnaast 

helpen organisaties zoals Utrecht Cares en 

Humanitas met werven onder hun leden.     

 

Stadsbrasserie de Utrechter is de 
eerste sponsor voor Kamers met 

Aandacht!  
 

Zij bieden een 3 gangen diner 
voor twee personen aan de eerste 

Utrechter die een Kamer met 
Aandacht aanbiedt! 

 

Nieuwe Facebook advertenties gericht 
op studenten, alleenstaanden, empty 
nesters en huizenbezitters staan online. 



 

VIP uren voor studenten 

Eerstejaars studenten van de opleiding Social Work 

van Hogeschool Utrecht moeten jaarlijks 160 Vrij In 

te vullen Profileringsuren maken. Vanaf nu kan dit 

ook door een Kamer met Aandacht te bieden aan een 

jongere uit de jeugdzorg. Dit is zowel mogelijk voor 

jongeren die zelfstandig wonen als jongeren die nog 

thuis wonen. De stagiaires van De Rading gaan dit 

aanbod breed bekend maken en starten binnenkort 

met het verspreiden van posters en flyers.  

Overzicht kameraanbod 
 

 

Houten – vooraanmelding 

De Bilt – afgewezen 

Utrecht – teruggetrokken 

Montfoort – in behandeling 

Schalkwijk – vooraanmelding 

Amersfoort – bemiddelbaar 

Utrecht - vooraanmelding 

 

 

Gezocht: Sponsoren 
We zijn nog steeds op zoek naar maatschappelijk 

betrokken bedrijven en organisaties die een poster 

willen ophangen en/of de folder (digitaal) willen 

verspreiden onder hun medewerkers of klanten.  

Daarnaast kunnen zij het aanbieden van Kamers met 

Aandacht stimuleren, door (toekomstige) klanten 

korting te geven op hun dienst of product, wanneer zij 

een kamer met aandacht verhuren.  

Ken je iemand die kan bijdragen aan dit project? 

Laat het weten via info@kamersmetaandacht.nl 

Deelname regio Zuidoost  

Vanaf deze maand gaan ook gemeenten in regio 

Zuidoost Utrecht (De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse 

Heuvelrug en Wijk bij Duurstede) actief bijdragen 

aan de werving van Kamers met Aandacht.  

We zijn al in gesprek met zorgaanbieder Abrona 

over het onder verhuren van leegstaande kamers in 

Wijk bij Duurstede.  

 

De wervingscampagne heeft al verschillende 

aanmeldingen uit omliggende gemeenten 

opgeleverd. Natuurlijk willen we ook deze kamers 

graag inzetten. We gaan hierover in gesprek met de 

betreffende gemeenten. 


