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Terwijl iedereen voorzichtig weer terug gaat naar het "oude normaal', is 2000 kilometer

verderop een land getroffen door oorlog. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel

mensen hun hart en huis openzetten voor het opvangen van de Oekraïense vluchtelingen.

Wij ontvangen berichten van onze verhuurders die extra ruimte aanbieden of hun KmA-

aanbod tijdelijk onhold zetten voor opvang. Maar ook van verhuurders die nu extra

ondersteuning aanbieden aan onze jongeren. Want voor een aantal jongeren komt deze

oorlog extra heftig binnen. Sommigen zijn ooit op jonge leeftijd uit oorlogsgebied gevlucht

of hebben angst het kleine beetje netwerk wat zij nu hebben opgebouwd weer kwijt te

raken. Zoals een van onze KmA jongeren tegen zijn verhuurder zei; " ik heb alleen jullie". 

 

Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers en alle vluchtelingen.

Wij blijven ons inzetten voor een thuis voor iedereen!

Aandacht voor KmA tijdens the Passion

Op donderdag 14 april wordt the Passion uitgezonden vanuit Doetinchem met als partner

het Kansfonds. Het thema dit jaar is ' Alles komt goed?!', waarbij wordt ingehaakt op

herkenbare maatschappelijke onderwerpen. 

Ook dit jaar is the Passion zonder publiek maar wel mét aandacht voor Kamers met

Aandacht. 

Kamers met Aandacht zal, samen met nog 2 initiatieven, aandacht krijgen in de weken

voor en na the Passion én tijdens de tocht. Hiermee wil de KRO/NCRV een oproep doen

aan kijkers om voor de ander klaar te staan.

Kamers met Aandacht Aftelkalender

In de aanloop naar the Passion en Pasen heeft Kamers met Aandacht een

aftelkalender gemaakt. Hierin staan wij stil bij wat ‘thuis voelen’ en ‘thuis geven’

betekent. Doe jij met ons mee? Klik op de afbeelding en bekijk, beluister en bevraag

mee. 

Tuinkamers met Aandacht

Tien jaar geleden had nog bijna niemand gehoord van tiny houses en nu zie je ze in

woonbladen, tv-programma’s en op Pinterest. Een mini huisje voorzien van alle gemakken.

Onze jongeren zien zichzelf wel wonen in zo’n tiny house, het liefst bij iemand in de tuin

zodat er altijd iemand in de buurt is waar ze op terug kunnen vallen.

Daarom zijn wij in 2021 begonnen met een nieuw project ‘Tuinkamers met Aandacht’. We

starten met de aanschaf en afbouw van 5 tiny houses voor jongeren die uitstromen uit de

jeugdzorg.

 

Terwijl we nog volop in gesprek zijn met fondsen over de aanschaf van de tiny houses, is

de financiering voor het laten afbouwen van onze Tuinkamers met Aandacht al wel rond.

Dankzij het WHAM fonds, Elise Mathilde, Janivo Stichting, Stichting het R.C. het

Maagdenhuis en een bijdrage van gemeente Vijfheerenlanden. De woonunit wordt

duurzaam gebouwd, geplaatst en onderhouden. Dit doen wij in samenwerking met het UW.

In het kader van activeringstrajecten zorgen we samen voor mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt.

De tiny houses worden tegen die tijd kosteloos aangesloten op de NUTS voorzieningen

dankzij de BAM. Van de gemeente Utrecht hebben we toestemming gekregen om twee

huisjes te plaatsen bij particulieren in de tuin. Met gemeente Vijfheerenlanden starten we

een wervingstraject voor vrije tuinen voor de overige drie tiny houses.

Kamers met Aandacht is bijzonder blij dat, dankzij deze sponsoring, een nieuwe

woonvariant aan ons assortiment wordt toegevoegd. Zo kunnen we nog beter aansluiten

bij de ontwikkeling van onze jongeren.

Voor meer informatie klik hier.

Handreiking woningcorporaties

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de

handreiking voor woningcorporaties. In dit document

staat precies beschreven hoe woningcorporaties kunnen

bijdragen aan Kamers met Aandacht en wat het voor

hun huurders kan betekenen. Zo helpen we

woningcorporaties op weg om woningdelen te

vereenvoudigen. Win/win voor alle partijen:

- Meer Kamers met Aandacht voor kwetsbare jongeren;

- Hoofdhuurder kan van maatschappelijke betekenis zijn

én een aantal kosten delen;

- Woningcorporaties dragen bij aan het beter benutten

van de huidige huurhuizen ten tijde van de woningnood.

Zodra de handreiking klaar is zal deze gepubliceerd worden op

 www.kamersmetaandacht.nl/handreiking 

De verwachting is midden/eind april. 

Kamers met Aandacht:

In de media 

Nederland geeft thuis en daarom maken de KRO-NCRV

en Kerk In Actie een TV-programma. Hierin laten zij zien

hoe ongekend gastvrij Nederland is voor mensen zonder

thuis en laten zij hartverwarmende initiatieven zien

waaronder Kamers met Aandacht.

Samen hopen wij Nederland te inspireren om ook thuis

te geven voor mensen zonder thuis. Want iedereen

verdient een thuis. 

In de politiek

De Utrechtse tak van BIJ1 heeft Kamers met Aandacht

opgenomen in haar jeugdzorg-programma. BIJ1 wil met

meerdere organisaties in Utrecht, waaronder Kamers met

Aandacht, samenwerken om de uitstroom uit de jeugdzorg

soepel te laten verlopen.

Wij hopen dat meerdere partijen dit initiatief volgen!

Terugkoppeling Appeltjes van Oranje

Kamers met Aandacht was begin dit jaar geselecteerd

voor een Appeltje van Oranje. Een initiatief van het

Oranjefonds om maatschappelijke projecten gericht op

jongerenparticipatie in het zonnetje te zetten. Tijdens de

pitchronde zijn we helaas niet geselecteerd voor een

Appeltje, maar hebben wel 1500 euro mogen

ontvangen. We willen alle 800 stemmers bedanken voor

de steun. 

Inmiddels hebben wij ons ook ingeschreven voor het groeiprogramma van het

Oranjefonds. 

Voor wie wij zoeken
 

Op dit moment zoeken wij voor 42 jongeren een kamer. 

Wil of kan jij 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 maandelijkse online informatiebijeenkomst! 

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

www.kamersmetaandacht.nl/overzicht-jongeren

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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