Beste lezer,
Hierbij ontvang je onze Nieuwsbrief.
2020 is bijna ten einde, het aftellen naar 2021 kan beginnen.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het afgelopen jaar! Mede dankzij jullie
inzet hebben we jongeren aan een fijne woonplek kunnen helpen, waar zij verder
kunnen werken aan hun zelfstandigheid. Voor 2021 hopen we dat iedereen gezond is
en blijft, dat corona onder controle komt, dat Kamers met Aandacht in nog meer
gemeentes aangeboden kan worden en wij op jullie steun kunnen blijven rekenen.
Het team van Kamers met Aandacht wenst jullie fijne feestdagen en een gezond &
gelukkig 2021!

Online kick off bijeenkomsten in Den Haag een groot succes!
Bijna 60 medewerkers van o.a. de gemeente, (jeugd)zorgaanbieders,
woningcorporaties en diverse stichtingen hebben de online kick off
bijeenkomsten voor Den Haag bijgewoond. De enthousiaste reacties, het
actief meedenken en de saamhorigheid om Kamers met Aandacht te laten
slagen in Den Haag maakt het nu al een groot succes! In de afgelopen weken
zijn er 5 verhuurders positief gescreend en zijn er 4 jongeren aangemeld via
de deelnemende zorgorganisaties. De eerste matches kunnen gemaakt gaan
worden. We houden jullie op de hoogte!

Actie 10 Wijken 10 Kamers in Utrecht Stad
In Utrecht Stad is coördinator Sabine Meulenbeld de actie 10 Wijken 10 Kamers
gestart.
Diverse winkeliers doen mee aan deze actie en hebben een poster van Kamers
met Aandacht opgehangen in hun etalage, winkel of restaurant.
Lees hier meer:
https://kamersmetaandacht.nl/10-wijken-10-kamers/

Binnenkort Kamers met Aandacht ook in Gooi
en Vechtstreek!
Vanaf december zal Kamers met Aandacht starten met
de voorbereidingen voor het werven van kamers en het
plaatsen van jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek.
Mocht je een organisatie kennen die een bijdrage zou
kunnen leveren aan de werving, laat het ons weten.
Onder regio Gooi en Vechtstreek vallen de gemeenten
Blaricum, Hilversum, Wijdemeren, Weesp, Gooise
Meren, Huizen en Laren.

Online informatie bijeenkomsten in 2021
In 2021 zal er elke maand een online informatie bijeenkomst plaatsvinden voor
mensen die geïnteresseerd zijn in het verhuren van een kamer aan een
kwetsbare jongere via Kamers met Aandacht.
Meer informatie over deze informatiebijeenkomsten vind je
op: https://kamersmetaandacht.nl/online-informatiebijeenkomst/

In gesprek met verhuurder Jos en jongere Martijn
Eerder stelde Jos zijn huis open voor crisisopvang in de
pleegzorg. Hij heeft nu bewust gekozen om dat niet meer te
doen en een Kamer met Aandacht te bieden. “Ik wil heel
graag een verschil maken in de wereld, iets voor de ander
betekenen. Met crisisopvang bemoei je je met de
opvoeding, dat doe ik nu niet. Ik geef een kamer en een
gezellig thuis.”

Lees hier het hele interview met Jos en Martijn

Voor wie wij zoeken
Voor de 17 jarige Sara zijn wij op zoek naar een kamer in De Bilt/Bilthoven. En
voor de 22 jarige Thomas zoeken we een kamer in Zeist of directe omgeving.
Kan jij voor een fijne plek voor Sara en Thomas zorgen?
https://kamersmetaandacht.nl/voor-wie-wij-zoeken/
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