
 

 

 
Vernieuwd Kamers met Aandacht team 
Vanaf 1 september 2020 is ons Kamers met Aandacht team uitgebreid met 3 nieuwe 
collega's: Miranda van der Deijl (coördinator regio Den Haag), Sabine Meulenbeld 
(coördinator Utrecht Stad) en Chantal Wittenberg (communicatie adviseur).  
Wij kijken er naar uit om samen met hen Kamers met Aandacht te laten groeien! 
 
 

 

Kamers met Aandacht                                                              September 2020 
Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van Kamers met Aandacht september 2020.  
Na corona zorgde de hittegolf voor een nieuwe uitdaging.  
Maar ook in deze warme weken heeft Kamers met Aandacht niet stilgezeten. Ons team is 
uitgebreid, er is een prachtig filmpje gelanceerd door de Rijksoverheid over Kamers met 
Aandacht en we zijn een crowdfundingsactie gestart. Lees hierover en meer in deze 
Nieuwsbrief. 
Veel leesplezier!  



 
 
Iedereen onder een dak 
In 10 jaar tijd is het aantal daklozen bijna verdubbeld. 40.000 mensen hebben geen thuis 
waar zij zich kunnen terugtrekken en zich veilig kunnen voelen, waaronder veel jongeren die 
uitstromen uit de jeugdzorg. In een welvarend land als Nederland is dat onacceptabel. Het 
kabinet wil samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen 10.000 extra 
woonplekken mét de benodigde begeleiding realiseren voor dak- en thuisloze 
mensen. Samen tegen dakloosheid! Kamers met Aandacht is gevraagd bij te dragen aan 
het platform ' Iedereen onder een dak', om dak- en thuisloosheid onder jongeren te 
verlagen/voorkomen.  
 

 
Kamers met Aandacht vanaf september ook in Den Haag 
Ook in Den Haag kunnen jongeren binnenkort uitstromen naar een Kamer met Aandacht.  
Samen met jeugdhulporgansiatie Jeugdformaat en zorgorganisatie Stichting Anton 
Constandse zullen we naar verwachting medio oktober starten met de werving. Het is de 
eerste gemeente buiten regio Utrecht (U16) die gaat aansluiten en we hopen dat er nog vele 
zullen volgen. 
Mocht u een organisatie kennen die een bijdrage zou kunnen leveren aan de werving, laat 
het ons weten! 

                                              

 

 



 
Online informatiebijeenkomst voor verhuurders  
' Een beetje aandacht voor elkaar'  
Op donderdag 24 september a.s. organiseert Kamers met Aandacht een online 
informatiebijeenkomst 19.00 uur tot 20.00 uur voor mensen die interesse hebben in het 
verhuren van een kamer aan een kwetsbare jongere. Tijdens deze 
informatiebijeenkomst krijgt men uitleg over de doelgroep, onze werkwijze, een stukje wet- & 
regelgeving en zal een verhuurder haar ervaring komen delen. Daarnaast is er ruimte voor 
het stellen van vragen.  

 

 
Ervaringsverhaal van verhuurder Lysanne 
Ik herinner me als de dag van gister hoe ik me voelde toen ik voor het eerst op 
mezelf ging wonen. Mijn ouders vonden het niet makkelijk om mij los te laten. Ze verwenden 
me met een maandelijkse financiële bijdrage, een hele uitzet 
én ‘het basiskookboek voor beginners’. Sinds kort hoor ik de verhalen van jongeren die niet 
zo’n vertrouwd thuis hebben om op terug te vallen. En geloof me, hun ervaring is behoorlijk 
anders.  
Lees verder op https://kamersmetaandacht.nl/lysanne-vertelt/ 

                                                  

 

Help jij meebouwen aan ons 1e Tiny House? 

Wij zoeken sponsoren voor de bouw van de eerste woonunit die wij kunnen plaatsen voor 1 
van onze jongeren. De woonunit wordt duurzaam gebouwd, geplaatst en onderhouden. 
Zowel particulieren als bedrijven kunnen doneren. Bedrijven met een Social Return (SROI) 
opgave bij de gemeente Utrecht of Zeist mogen het geïnvesteerde bedrag inzetten als 
invulling van hun SROI. Kamers met Aandacht heeft een ANBI status waardoor particulieren 
en bedrijven hun gift kunnen aftrekken van hun belasting. 
Alle bedragen, groot en klein, zijn welkom!  

 
 
 
 

 

 

Aanmelden 

 
 

 

 

Doneer hier jouw bouwstenen 

 

 



 

 

 
Voor wie wij zoeken..... 
Voor Jeffrey, Dounja en Sara zoeken wij een kamer.  
 
Kan jij helpen een fijne plek voor hen te vinden? 
kijk op https://kamersmetaandacht.nl/voor-wie-wij-zoeken/ 

                                                           

 

 

Kamers met Aandacht op Digi-borden 
De afgelopen maanden heeft Kamers met Aandacht dankzij de gemeente Utrecht kunnen 
adverteren op diverse Digi-borden verspreid over de regio. Mocht je in je netwerk iemand 

weten waar wij ook mogen adverteren, laat dit ons weten!  

 

 

  
 

 

 
 

Kamers met Aandacht 
Kaap Hoorndreef 66 

3563 AW. Utrecht 
tel: 06-111 346 85 

mail: info@kamersmetaandacht.nl  

 



 

 

Volg ons ook hier: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


