Wij zijn klaar voor 2021!
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Ook in 2021 gaat Kamers met Aandacht weer volle kracht vooruit! We gaan de komende
maanden o.a. starten in 4 nieuwe regio's, openen een nieuw Huis met Aandacht, breiden
ons team uit en Kamers met Aandacht heeft de Hartenhuis Award 2021 ontvangen van
stichting Het Vergeten Kind!
Een hoop positief nieuws in deze onrustige tijd.

Kamers met Aandacht nu ook in de regio's Dordrecht, Gooi & Vechtstreek
en Leiden en in de gemeente Amsterdam!
Uitbreiding van onze regio's betekent natuurlijk ook een uitbreiding van ons team! Mogen
wij je voorstellen aan onze nieuwe coördinatoren: v.l.n.r.
- Mirjam van den Hoek, coördinator regio Dordrecht
- Sabine Weck, coördinator regio Gooi & Vechtstreek
- Suzan Westerhuis, coördinator regio Leiden
- Tessa Blom, coördinator gemeente Amsterdam

Wij wensen Mirjam, Sabine, Suzan en Tessa veel succes
bij Kamers met Aandacht!

Binnenkort tweede Huis met Aandacht in Utrecht
Kamers met Aandacht gaat, in opdracht van de gemeente Utrecht, samen met Mitros
en Vluchtelingenwerk een Huis met Aandacht opstarten voor jongeren die als
alleenstaande, minderjarige asielzoekers naar Nederland zijn gekomen en nog wat
aandacht nodig hebben richting zelfstandigheid. Kamers met Aandacht is voor dit
project 3 bewonerscoaches aan het werven die samen met 2 jongeren het huis gaan
bewonen. De jongeren worden door Vluchtelingenwerk ambulant begeleid.

Kamers met Aandacht wint de Hartenhuis Award 2021 van stichting Het
Vergeten Kind!
Ieder jaar reikt Stichting Het Vergeten Kind de Hartenhuis Award uit aan een organisatie,
initiatief, groep of persoon die zich buitengewoon inzet voor kwetsbare kinderen in
Nederland.
Wij lopen naast onze schoenen van trots dat Kamers met Aandacht oprichtster Bianca van
der Neut dit jaar de Hartenhuis Award heeft gewonnen!
Samen met Bianca hebben Leontiene Bibo (Buurtgezinnen) en Mariska van der
Steege (Burgervoogd) ook een award ontvangen. Alle drie toppers in hun vakgebied en
voor alle drie een zeer welverdiende prijs. Samen maken zij de wereld een beetje mooier!
Klik op de foto voor meer informatie over de Hartenhuis Award en de campagne 'Maak je
HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement'!

16 Kamers zonder Aandacht dankzij korte lijnen en goede samenwerking
In de gemeente Den Haag zijn ca. 450 jongeren dak of thuisloos. 5Huizen
Vastgoedbeheer zag het persbericht van de gemeente over Kamers met Aandacht en zag
mogelijkheden voor een samenwerking! Zij hebben maar liefs 16 kamers aangeboden voor
jongeren die geen aandacht meer nodig hebben maar wel dak- en thuisloos zijn.
Lees hier verder: https://kamersmetaandacht.nl/publicaties/

Dag van de vrijwilliger
Op de 'Dag van de Vrijwilliger' zijn twee verhuurders van Kamers met Aandacht in de
bloemen gezet. Kate van Loon door wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Utrecht
en Kees Visser door wethouder Jan Overweg van de gemeente Houten.
Met dit bloemetje bedanken de gemeentes samen met Kamers met Aandacht symbolisch
alle verhuurders die een kamer aanbieden aan jongeren die op eigen benen willen staan,
maar nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen.

Weer een stapje dichter bij ons eerste Tiny House
Dankzij de gulle bijdrage van maar liefst 1000 euro van de Protestantse Gemeente in
Nieuwegein Noord zijn we weer een stapje dichter bij ons eerste Tiny House.
Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord bedankt!

Wil jij ook bijdragen aan de bouw van een kleine woonunit voor onze jongeren, kijk dan op
onze website en doneer!
https://kamersmetaandacht.nl/sponsoren/

Aankomende online informatie bijeenkomsten in 2021
Ook voor de komende maanden staan er weer een online informatiebijeenkomsten in de
planning.
Wil je iets voor een jongere met geen of weinig netwerk betekenen?
Zit je er aan te denken om een kamer te verhuren of ken je iemand die een kamer wil
verhuren?
Bezoek dan onze online informatie bijeenkomst!

Data online informatiebijeenkomsten

Voor wie wij zoeken
Voor Maya (18), Sara (17), Thomas (22), Jermain (17) en James (17) zoeken wij een
kamer met aandacht.
Kan jij voor een fijne plek zorgen?
Kijk dan op https://kamersmetaandacht.nl/voor-wie-wij-zoeken/
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