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Een nieuw jaar vol uitdagingen, kansen en mogelijkheden ligt voor ons. Wij zijn in ieder

geval 2022 goed begonnen met een waanzinnige rap, een nominatie voor

een Appeltje van Oranje en ons magazine is uit! Lees hierover en meer in deze

nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Kamers met Aandacht nu ook
in Groningen!

Na een succesvolle lancering in Nijmegen
mag nu eindelijk ook Groningen gaan
starten! TikTok- fenomeen én psycholoog
Daisy Veenstra heeft voor Kamers met
Aandacht Groningen een waanzinnige rap
gemaakt. 
Bekijk én beluister hier de rap.

Appeltje van Oranje

Kamers met Aandacht is genomineerd
voor een Appeltje van Oranje
als uitzonderlijk sociaal initiatief
dat kansengelijkheid voor álle
jongeren stimuleert.

Gun jij ons dat Appeltje? Stem dan op
Kamers met Aandacht en help mee om
zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. 

Jouw stem doet er toe. Stemmen kan t/m
donderdag 21 januari.
https://www.appeltjevanoranje.nl/proj.../ka
mers-met-aandacht

Kamers met Aandacht in de media

Heel veel leuke, positieve reacties (én aanmeldingen)
hebben wij ontvangen na aanleiding van het interview in
het Happinez magazine. Ook zijn meerdere collega's te
beluisteren geweest in radio interviews en podcasts. 
 

In de week van 26 januari tot 6 februari zal er een
KmA- radio commercial worden uitgezonden op de
regionale omroepen, radio 2, Skyradio en Classic
FM. Met dank aan het Kansfonds voor het mogelijk
maken van deze commercial. 

Leuk detail: de radio commercial is ingesproken door
onze eigen Anne-Marie Akkers, coördinator regio
Nijmegen en Arnhem. 

Vernieuwde website
 
Heb jij onze vernieuwde website al bekeken? Naast een
nieuwe lay-out is ook toegevoegd het keuzeveld
Aanbod. Hierin vind je het door jongeren én door
verhuurders ingevulde paspoortprofiel waarin zij zichzelf
voorstellen, met foto's van henzelf of van de
aangeboden kamer.  

Kamers met Aandacht Magazine
 
Vol trots presenteren wij ons Kamers met Aandacht
Magazine! Een magazine gevuld met interviews met
medewerkers, jongeren, verhuurders en informatie over
Kamers met Aandacht. 

Klik op de afbeelding om het magazine te openen. 
Wil je een papieren exemplaar ontvangen? Laat het ons
weten via info@kamersmetaandacht.nl 

CBF erkenning 
 
Kamers met Aandacht heeft de CBF erkenning gekregen! Deze erkenning is het keurmerk
voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven.
Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning
krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan
een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich
onafhankelijk laten controleren

Van pleegouder naar verhuurder

Via deze nieuwsbrief een dank naar zorgorganisaties De
Rading en Jeugdformaat. De Rading verstuurt een mail
naar mensen die interesse hebben getoond in pleegzorg
maar niet verder in traject zijn gegaan. Hierin worden zij,
mocht pleegzorg toch niet bij hen
passen, geattendeerd op Kamers met Aandacht

Jeugdformaat zoekt actief mee naar verhuurders door
onze jongerenoproepen te delen via Jijbent.org  En
nemen Kamers met Aandacht mee in hun screening
van pleegouders. 

Aankomende online informatie bijeenkomsten in 2022
 
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
 

Wij zoeken op diverse plekken in Nederland kamers voor o.a.:
creatieve Kyara(20), sportieve Igor (22), muzikale Kalina (21) en timmerman in

spé Frendall (18).

Kijk voor al onze 'voor wie wij zoeken- jongeren'  op
www.kamersmetaandacht.nl/overzicht-jongeren

Kamers met Aandacht
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3563 AW Utrecht
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Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons weten via
info@kamersmetaandacht.nl
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