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In het nieuws
Afgelopen maanden is er hard gewerkt om zoveel mogelijk
publiciteit te genereren voor Kamers met Aandacht. Het
project is zelfs opgevallen bij de landelijke politiek. Paul
Blokhuis noemt het in een interview met de Woonbond
een nieuw initiatief waarbij medeburgers een actieve rol
innemen om jongeren een passende plek te bieden.

Daarnaast publiceerde het AD het ervaringsverhaal van
Aisha, de eerste jongere die verhuisde naar een kamer
met aandacht in Driebergen. Wil je lezen hoe het haar
bevalt en op de hoogte blijven van alle nieuwe
artikelen? Word dan lid van de Facebookpagina van
Kamers met Aandacht.

Start pilot regio Lekstroom
Deze maand gaat er ook in de regio Lekstroom (gemeente IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik en
Vijfheerenlanden) een Kamers met Aandacht pilot starten voor jongeren uit de jeugdzorg. We zijn
dus hard op zoek naar organisaties, bedrijven en particulieren die ons kunnen helpen bij de
werving. Door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen in hun nieuwsbrief of een poster op te hangen
op hun locatie. Mocht jij mogelijkheden zien in deze regio, laat het dan weten via
info@kamersmetaandacht.nl of neem contact op met Bianca van der Neut (06-11134685).

Een nieuwe medewerker
Vanaf deze zomer wordt Kamers met Aandacht ook
vertegenwoordigd door Marjolein Buurman. Marjolein
heeft veel ervaring met het begeleiden van jongeren met
een beperking en het zoeken naar passende werkleerplekken voor deze jongeren. Zij zal zich de
komende maanden richten op de werving, screening en
matching van verhuurders en jongeren.

Kamers met Aandacht, ook in
(sociale) huurwoningen
Totaal
aangemelde
kamers (25)

Wist je dat het in veel gevallen ook mogelijk is om (tijdelijk)
een kamer te verhuren als je in een huurhuis woont?
Veel mensen weten dit niet en daarom zoeken we actief
contact met woningcorporaties, met het verzoek om een

Utrecht
Vooraanmelding

2

Teruggetrokken

2

Bemiddelbaar
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bijdrage te leveren aan de werving. Woongoed Zeist heeft hier
als eerste gehoor aan gegeven en een oproep geplaatst in hun
nieuwsbrief. Dit heeft direct geleid tot een aanmelding.
Binnenkort zal ook de RK woningbouwvereniging in Zeist een

Gematched

artikel plaatsen over Kamers met Aandacht in hun magazine.
Hopelijk gaan er nog veel woningcorporaties volgen.
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Deelname Voor de Jeugd Dag
Op 7 oktober a.s. geven wij, samen met een onderzoeker van
het lectoraat Jeugd (HU) en de eerste verhuurder een

Aangemelde buurtvrienden
Utrecht 2, Bunnik 2,
Driebergen 1

presentatie over Kamers met Aandacht bij het onderdeel
Gluren bij de Buren. We hopen hiermee nog meer gemeenten
en jeugdhulpaanbieders te inspireren.

