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Een hoop positief Kamers met Aandacht nieuws!                            mei 2021
Een hoop positief Kamers met Aandacht nieuws in deze nieuwsbrief.
We zijn gestart in 4 nieuwe regio's inclusief een sportieve aftrap in Dordrecht, we kregen
(online) koninklijk bezoek, was het wachten op de bus in Gooi & Vechtstreek extra leuk en
nog veel meer. Veel leesplezier!
 

Druk bezette kick off bijeenkomsten van Gooi en Vechtstreek, Dordrecht,
Amsterdam en Leiden
De kick off bijeenkomsten voor de regio's Gooi en Vechtstreek, Dordrecht, Leiden en de
gemeente Amsterdam zijn door maar liefst 193 geïnteresseerden bezocht. Medewerkers
van o.a. zorgorganisaties, gemeentes en woningcorporaties zijn geïnformeerd over alle ins
en outs van Kamers met Aandacht. Daarnaast is er door alle aanwezigen actief
meegedacht om samen ideeën te verzamelen voor het werven van kamers met aandacht.

Een sportieve aftrap in Dordrecht
FC Dordrecht heeft de wervingscampagne voor Kamers met
Aandacht op 29 maart jl. afgetrapt in de thuiswedstrijd tegen
Telstar. Deze kanjers helpen ons mee in de zoektocht naar
kamers voor jongeren die op eigen benen willen staan, maar
nog nét niet zelfstandig kunnen wonen.
Klik op het FC Dordrecht logo en bekijk het filmpje wat zij
voor Kamers met Aandacht hebben gemaakt.

Koninklijk bezoek 
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 11 maart in 4 sessies een digitaal
werkbezoek gebracht aan Kamers met Aandacht. En wat hebben wij hiervan genoten! De
koningin was goed ingelezen, stelde goede en kritische vragen en was enthousiast en
geïnteresseerd in onze stichting. Een gesprek met een gouden randje  Zowel voor ons,
als onze verhuurders, jongeren en de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties,
woningcorporatie, gemeenten en het bedrijfsleven die bij de gesprekken aanwezig waren.

Lees meer hierover op onze website:
https://kamersmetaandacht.nl/koningin-maxima-brengt-werkbezoek/

Bianca van der Neut van Kamers met Aandacht is genomineerd voor de
Zorg en Welzijn Award 2021
Elk jaar wordt de Zorg en Welzijn Award uitgereikt aan degene die aantoonbaar het
verschil maakt in het ingewikkelde sociaal domein, die dingen voor elkaar krijgt die een
ander niet zijn gelukt en die de kans grijpt voor vernieuwing en verbinding. Degene die de
grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein. Dit jaar is een van drie genomineerden
Bianca van der Neut, oprichtster en directeur van Kamers met Aandacht! Tot zondag 2 mei
kan er gestemd worden! Gaat jouw stem ook naar Bianca? 

Vertrouwenspersoon aangesteld
Monique de Waard - Sloots is aangesteld als
vertrouwenspersoon voor Kamers met Aandacht.
Zij zal, daar waar nodig, gesprekken voeren met
verhuurders, jongeren en/of medewerkers, hulp bieden,
advies geven, oplossingen bedenken, informeren over
vervolgstappen en klachtenprocedures en eventueel
doorverwijzen naar hulpverleners zoals de bedrijfsarts of
een mediator.

Onze eerste Tiny House met Aandacht komt steeds dichterbij!
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het realiseren van ons eerste Tiny House
met Aandacht. Dankzij de samenwerking met WIJ3.0 en de donatie van zonnepanelen
door OZIO komt het eerste huisje steeds dichterbij. Wil jij ook een bijdrage leveren? Kijk
op: https://kamersmetaandacht.nl/sponsoren/

Utrecht Omarmt
Op 13 april jl. heeft Kamers met Aandacht de
netwerkbijeenkomst ‘ Utrecht Omarmt’ bijgewoond. Een
bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Utrecht,
om samen eenzaamheid onder Utrechters aan te
pakken. 

Kamers met Aandacht zet zich graag in om eenzaamheid zowel bij jongeren als
volwassenen terug te dringen. Vermoed jij dat er iemand in jouw omgeving eenzaam is?
Klik op deze kaart om te zien wat jij kunt doen om diegene te helpen.

Op de bus wachten was nog nooit
zo leuk!
Heb jij ons gespot in een van de
bushokjes in Gooi & Vechtstreek?
Dankzij Exterion Media hebben in ruim
65 bushokjes in Gooi & Vechtstreek onze
prachtige posters gehangen. 

Aankomende online informatie bijeenkomsten in 2021
Ook voor de komende maanden staan er weer 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! 

Voor wie wij zoeken
Voor Romy (16), Maya (18), Sara (18) en Jermain (17) zoeken wij een kamer met
aandacht.
Kan jij voor een fijne plek zorgen?
Kijk op https://kamersmetaandacht.nl/voor-wie-wij-zoeken/ 

Kamers met Aandacht
Kaap Hoorndreef 66

3563 AW Utrecht
tel: 06- 11 13 46 85

info@kamersmetaandacht.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons weten via
info@kamersmetaandacht.nl
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