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Juli 2021
Beste lezer,
Hierbij ontvang je onze nieuwsbrief, vol positief Kamers met Aandacht nieuws. Zo hebben
wij bijvoorbeeld de Zorg en Welzijn Award gewonnen en gaan wij starten in een heleboel
nieuwe gemeentes. 
Maar naast het delen van ons goede nieuws willen wij jou vooral een hele fijne zomer
toewensen!
 

 

En de Zorg en Welzijn Award gaat naar....
Bianca van der Neut, oprichtster en directeur van Kamers met Aandacht, is de trotse
winnaar van de Zorg en Welzijn Award 2021! 
Jury: "Bianca signaleerde een probleem in jeugdzorg en heeft daar zelf actie op
ondernomen door Kamers met Aandacht op te richten. Hierdoor maakt zij het
verschil voor jongeren die op hun achttiende de jeugdzorg moeten verlaten en geen
sociaal netwerk hebben. Met deze Award hopen wij nog meer naamsbekendheid te
krijgen, nog meer verhuurders en dat nog meer gemeenten, woningcorporaties en
hypotheekbanken kennis nemen van dit project zodat zij geen hindernissen
opwerpen voor de verhuur van kamers voor deze groep jongeren". 

Kamers met Aandacht blijft groeien
Ook
gemeente Alblasserdam, Papendrecht, Zoetermeer, 
Leidschedam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar,
Arnhem, Overbetuwe, Zevenaar, Lingewaard,
Renkum, Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Heumen,
Druten, Mook en Middelaar en Wijchen gaan de
samenwerking met Kamers met Aandacht aan. 

Vanaf september zullen wij ook daar actief gaan werven
naar kamers voor jongeren in een kwetsbare positie. 

Uitbreiding van ons team
Vanaf juli is ons team uitgebreid met twee
nieuwe coordinatoren:
Touria Asahad, coördinator regio Den
Haag en Zoetermeer en 
Anne-Marie Akkers, coördinator regio
Nijmegen en Arnhem

Wij wensen Touria en Anne-Marie veel
werkplezier bij Kamers met Aandacht!

Samenwerking met De Paarse Pelikaan, met Hospi Housing en met Duwo

Stichting De Paarse Pelikaan is er voor iedereen in de regio
Gooi & Vechtstreek die in een problematische thuissituatie zit
en er zonder professionele hulp niet meer uitkomt. De
Paarse Pelikaan mag jongeren uit deze regio aanmelden bij
Kamers met Aandacht. Daarnaast bieden zij ambulante
begeleiding aan, aan jongeren die nog geen begeleider
hebben. 

Hospi Housing is ontstaan vanuit noodzaak met een sociale
gedachte. Door de woningnood is het voor veel studenten
moeilijk om een kamer te vinden. Tegelijkertijd
neemt eenzaamheid toe en is er een groeiende groep mensen
met een kamer over in huis, die graag een student helpen.

Hospi Housing en Kamers met Aandacht hebben de volgende afspraak gemaakt; kamers
die geschikt zijn voor verhuur maar niet geschikt als kamers met aandacht verwijzen wij
door naar Hospi Housing. Hospi Housing op hun beurt attendeert ons op kamers die zij
niet gevuld krijgen of die geschikt voor Kamers met Aandacht zijn.  

Stichting Duwo voorziet al 60 jaar reguliere en buitenlandse
studenten van woonruimte in Amsterdam, Den Haag en Delft
en is de oudste en grootste studentenhuisvester
van Nederland. Duwo gaat samen met Kamers met Aandacht
op zoek naar studenten die een medebewoner in hun
studentencomplex wat informele steun willen bieden en stellen
3 tot 5 kamers in Amsterdam en Den Haag beschikbaar voor
onze jongeren.

Wij zijn enorm blij met deze fijne samenwerkingen! 

Tuinkamer met Aandacht
Den Haag heeft als eerste deelnemende gemeente een
vergunning afgegeven voor een Tuinkamer met
Aandacht. 

Brief aan Tweede Kamer
In juni is namens bijna 30 organisaties
een brief verzonden naar de informateur
van de Tweede Kamer; mevrouw Mariette
Hamer. Met deze brief pleiten organisaties
voor meer aandacht voor informele steun
voor jeugd en ouders. 
Verspreid deze brief ook in jouw netwerk.
Samen maken wij ons sterk voor
erkenning, waardering en stimulering van
informele steun voor jeugd. 
https://kamersmetaandacht.nl/brief-aan-
tweede-kamer/

Wervingsactie door Mitros 
Woningcorporatie Mitros heeft een flyer gestuurd naar al
haar verhuurders waarin zij Kamers met Aandacht onder
de aandacht brengen. En met succes! De eerste
aanmeldingen zijn al binnen.

Heb jij onze posters al gespot?
Dankzij Flyerman.nl zijn ons posters te zien op diverse plekken in Lekstroom,

Zuidoost Utrecht, Hilversum, 't Gooi, Den Haag, Dordrecht, Leiden en Amsterdam! 

Aankomende online informatie bijeenkomsten in 2021
Ook voor de komende maanden (m.u.v. augustus) 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
Wij zoeken op diverse plekken in Nederland kamers voor o.a.:

Mantelzorgster Nina (20) Voetballiefhebber Shurendy (20), doktersassistente i.o Sara
(19), Hagenees Ap (21) en dierenvriend Massimo (bijna 20).

Kijk voor al onze 'voor wie wij zoeken-
jongeren'  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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