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Beste lezer,

De dagen worden weer korter (en natter) en het is al vroeg donker. Voor veel jongeren een

periode  waarin het leven nog iets zwaarder lijkt. Gelukkig zijn er heel veel mensen die hun

huis en hart open zetten voor deze kwetsbare groep. En wat zijn wij blij met hen! Mede

dankzij de uitzending bij Eenvandaag krijgen wij kamers vanuit het hele land aangeboden.

Dit en meer positief nieuws lees je in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

En een bedankje naar 3D Logo's voor het prachtige KmA-huisje

Kick off Arnhem en Zoetermeer een groot
succes!
In september zijn regio Arnhem en Zoetermeer gestart
met Kamers met Aandacht. De kick off's zijn bezocht
door ruim 100 medewerkers van gemeenten,
zorgorganisaties en woningcorporaties. Wat de kick off
in Arnhem extra leuk maakte was, dat al voor de
start drie verhuurders zich hadden aangemeld! 
Wij verheugen ons op een fijne samenwerking in
Arnhem en Zoetermeer.

Deze maand gaat de lancering van Kamers met Aandacht in Nijmegen en in Groningen
plaatsvinden. 

Uitbreiding van ons team
Vanaf september is ons team uitgebreid met twee nieuwe coördinatoren:
Ruth Admiraal, coördinator regio Groningen en Marleen Koens, coördinator Amsterdam.

Wij wensen Ruth en Marleen veel werkplezier bij Kamers met Aandacht!

Kamers met Aandacht in de media
Heeft u het interview met Bianca en Cedrina gelezen in
het pensioenblad Eigentijd, Zorg & Welzijn? Naast dat
Bianca Kamers met Aandacht heeft opgericht, was ze
namelijk ook onze eerste verhuurster. Cedrina heeft 1,5
jaar bij haar op kamers gewoond; "een nieuwe start die
veilig voelde".
Klik op de foto om het artikel op bladzijde 18 te lezen 

Op 1 september jl. heeft EenVandaag een reportage
uitgezonden over Piet en Sabine die een kamer
verhuren aan Nicole. De reportage geeft een mooi,
eerlijk en ontroerend beeld over hoe belangrijk het is dat
jongeren met een valse start in hun leven een veilige
plek vinden waar ze kunnen groeien en zelfstandig
kunnen worden. Klik op de foto om de reportage te
bekijken. 

Na het artikel in EigenTijd en de uitzending bij
EenVandaag hebben wij vanuit het hele land enorm veel
hartverwarmende reacties en informatie aanvragen
ontvangen, en kamers aanboden gekregen! 
Wij willen geen kamer onbenut laten en gaan nu ook
deze buitenregionale kamers aan onze jongeren
aanbieden. Zodra er meerdere kamers aangeboden zijn
in een regio en/of gemeente, gaan wij met de gemeente
in gesprek over de inzet van Kamers met Aandacht in
dat gebied. 

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)
 

Afgelopen periode heeft bureau XpertiseZorg in opdracht van het ministerie van VWS
onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven als Kamers met
Aandacht. Hieruit bleek dat gemeenten die een euro investeren, minimaal 1,5 euro
besparen. Daar komt nog boven op de meerwaarde die Kamers met Aandacht heeft voor
de verhuurders. Het verhoogt niet alleen hun inkomsten maar ook hun kwaliteit van leven.
Lees hier het hele rapport.

Hypotheekverstrekkers
Bij sommige hypotheekverstrekkers is toestemming nodig om een kamer te verhuren.
Gelukkig zijn er veel hypotheekverstrekkers die Kamers met Aandacht een warm hart
toedragen, o.a. de Rabobank, ABN-AMRO, ASR en de Volksbank. Zij willen meedenken in
de mogelijkheden die er zijn. Er zijn helaas ook een aantal banken die rigide in hun
standpunt blijven staan. Ze durven geen risico te nemen, ook als er sprake is van
overwaarde of de hypotheek grotendeels is afbetaald. Kamers met Aandacht neemt nier
geen genoegen mee en zet zich in om zo geen kamer onbenut te laten.  Gelukkig worden
wij in deze strijd gesteund door de Nederlandse Vereniging van Banken.

Vermelding in advies rapport Huisvesting
Aandachtsgroepen
De interbestuurlijke werkgroep Versterking Beleid Huisvesting
Aandachtsgroepen van de Rijksoverheid heeft een
adviesrapport uitgebracht. In het rapport 'Een thuis voor
iedereen' wordt Kamers met Aandacht genoemd als een van de
maatregelen om te zorgen voor betere kansen en
mogelijkheden voor jongeren van 18-23 jaar. 
Klik hier om het rapport te downloaden.

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
Wij zoeken op diverse plekken in Nederland kamers voor o.a.:

Dierenliefhebbster Lisa (17,5) toekomstig software tester Roy (20), 
pedagogisch medewerker Sarah (18) en enthousiaste Joost (22).

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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