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Het project euPrevent PROFILE (Preventie van eenzaamheid bij ouderen in de Euregio) is nu
actief aan de slag met verschillende projecten. 

De verschillende activiteiten en producten van het project euPrevent PROFILE (Preventie
van eenzaamheid onder ouderen in de Euregio) krijgen steeds meer vorm. Het projectteam
coördineert de activiteiten zorgvuldig samen met de netwerkpartners. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit belangrijk is zodat de verschillende activiteiten nauw aansluiten bij de
problematiek en eenzaamheid effectief terugdringen. Voor deze coördinatie zijn in de 4
regio's netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben onze
netwerkpartners ook hun voorbeelden en ervaringen gedeeld.

Wil je graag nog meer weten over het euPrevent PROFILE project? 
Bekijk dan onze website.

In deze nieuwsbrief:

De netwerkbijeenkomsten
De bijeenkomst met de netwerkpartners in Wallonië en Duitsland
De Burgertop in Düren en de training in Herzogenrath
Een paar goede voorbeelden uit de praktijk

Ander nieuws:

Ons project werd opgemerkt door de WHO International, dat resulteerde in een door
hen verspreid nieuwsbericht. Natuurlijk wisten wij van euPrevent er al van, want zij
namen contact met ons op om toestemming te vragen. Een grote prestatie, want het
project is nu toegankelijk en wereldwijd verspreid! Ze hebben het op hun website
gezet. Zie hier.
Onze projectleider Marja Veenstra kreeg de gelegenheid om de resultaten van ons
werk te presenteren in een gesprek met de Federale Minister voor familie zaken, Lisa
Paus, en veel andere internationale experts. Kijk voor een impressie van de
conferentie en onze bijdrage aan de paneldiscussie hier.

Netwerkbijeenkomsten voor netwerkpartners: ervaringen delen
en ontwikkelingen uitwisselen 

Netwerkbijeenkomst voor Belgisch Limburg en Zuid-Limburg (NL) 
Projectpartners van de regio's Limburg (België) en Zuid-Limburg (NL) organiseerden twee
netwerkbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond online plaats, de tweede bijeenkomst
was op locatie.

Donderdagavond 23 juni ontmoetten netwerkpartners uit de regio’s Zuid- en Belgisch
Limburg elkaar. Na de ontvangst en een gezamenlijk hapje en drankje werd iedereen
welkom geheten door Frans Verhey en Marja Veenstra. Vervolgens startten de verdiepende
workshops over de verschillende activiteiten van euPrevent PROFILE. De inbreng, wensen
en ervaring van de deelnemers waren zeer waardevol. Veel inspirerende ideeën uit de
praktijk van de deelnemers werden uitgewisseld en contacten gelegd voor verdere
kennismaking. 
 
Wij kijken dan ook terug op een mooie en waardevolle bijeenkomst met betrokken
deelnemers. Lees verder hoe deze workshops verliepen. 
 
Resultaat van de netwerkbijeenkomst 
Samen met netwerkpartners uit de regio’s Zuid- en Belgisch Limburg hebben we onze
plannen besproken en van gedachten gewisseld tijdens de workshops.

1. Online overzicht ‘best practices’ 
Wanneer is een activiteit een ‘best practice’ die bijdraagt aan de preventie van
eenzaamheid? Samen gingen we op zoek naar criteria voor goede praktijkvoorbeelden,
zodat de geselecteerde ‘online best practices’ zeker voldoen aan de verwachtingen van het
werkveld. 
Lees verder

2. Richtlijn intergenerationele uitwisseling en Burgertop oud - jong 
In deze workshop stond de ontwikkeling van een richtlijn voor het promoten van
intergenerationele uitwisseling en de intergenerationele burgertop centraal. Na een verdere
kennismaking, vertelden deelnemers over hun ervaringen met intergenerationele
uitwisseling.
Lees verder

3. Trainingen over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers 
In 2023 hebben we een training over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers. De
voorbereiding bestaat oa uit een enquête naar de wensen van de praktijk. Deze is
afgenomen in voorjaar 2022. We hebben ervaringen met bestaande trainingen en het
gebruik van de te ontwikkelen trainingen met u besproken. Alle aanwezigen hebben hun
betrokkenheid bij diverse projecten kunnen toelichten. Dat was een waardevolle
uitwisseling.
Lees verder

4. Theaterpakket Sterrelicht 
In een klein maar enthousiast groepje keken we nog eens samen naar de inhoud van het
theaterpakket Sterrelicht. Naast een script en begeleidende film voorzien we ook tips om er
een voortraject aan te koppelen en om een nabespreking te houden met het publiek. We
waren aangenaam verrast door de positieve reacties van de aanwezigen.
Lees verder

5. Trainingen over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers 
We hebben het gehad over ervaringen met het gebruik van een richtlijn in de praktijk en waar
een richtlijn of handreiking aan moet voldoen. De bestaande richtlijnen worden nagenoeg
niet gebruikt in de praktijk. 
Lees verder

Netwerkbijeenkomsten met partners in Wallonië en Duitsland

We zijn verheugd over het grote aantal partners in de EMR die het PROFILE project steunen
met hun expertise en netwerk. We zijn met deze partners samengekomen en hebben de
stand van zaken van het project besproken. 
 
Bijeenkomsten in Wallonië

In juni 2022 zijn de Waalse netwerkpartners in Luik
en Verviers samengekomen. Het doel van deze
bijeenkomsten was het presenteren van de
vooruitgang van de projectresultaten en het
uitwisselen van verwachtingen, behoeften en
ervaringen van elke partner. 
Lees verder

Bijeenkomst in Duitsland 
Samenwerking van BAGSO met vier netwerkpartners in de EMR 
De samenwerking tussen BAGSO en vertegenwoordigers van 4 partnerorganisaties (EMR)
begon 16 december 2021 met een digitale bijeenkomst: de stadsregio Aken, het district
Düren, de Maltesers in het bisdom Aken en het regionaal bureau Aken/Eifel voor ouderdom,
zorg en dementie. 
Lees verder

Officiële partners op onze website

Wilt u meer informatie over onze geassocieerde partners en hoe zij PROFILE ondersteunen?
Kijk hier

Burgertop in Duren en training in Herzogenrath

Burgertop: Eerste intergenerationele uitwisseling in Düren 
Op 10 juni 2022 ging in het PrymPark Düren de eerste van een reeks dialoogbijeenkomsten
over het thema eenzaamheid van start vanuit het euPrevent PROFILE-project. 
In het gebouw van een intergenerationeel woonproject kwamen 17 deelnemers (16+/55+)
op een vrijdagmiddag samen. Gebaseerd op het concept "Intergenerationele dialogen over
eenzaamheid", beleefden zij een 4,5 uur durende gemodereerde uitwisseling. 
Lees verder

Sharing is caring: goede voorbeelden uit de praktijk om
eenzaamheid bij ouderen aan te pakken

Journal Neveo: een fotodagboek voor naasten 
Elke dag beleven we momenten die we willen delen met onze dierbaren. Sinds
december 2016 biedt Journal Neveo aan gezinnen te helpen hun dagelijks leven te
delen met hun grootouders, ongeacht de afstand, gewoonten of moeilijkheden die
hierbij komen kijken. 
Lees verder

MEE Zuid Limburg: Training beeldbellen voor ouderen 
In de periode van Covid pandemie startte MEE Zuid Limburg met een korte training
leren beeldbellen. MEE Zuid Limburg ziet dat er onder ouderen veel interesse is aan
deze training. 
Lees verder

Hasselts Dialect op school 
Het project ‘Dialect op school’ van de stad Hasselt en de seniorenadviesraad
stimuleert intergenerationele uitwisseling tussen grootouders en hun kinderen in de
klas. 
Lees verder

“Samen in plaats van eenzaam” 
Onder het motto "Samen in plaats van eenzaam" zetten vrijwilligers in Würselen zich in
voor de nieuwe projecten "Goed te voet" en "Ontmoeting in de ochtend" voor senioren.
Deze projecten, waarin het aspect "samenzijn" centraal staat, zijn geïnitieerd door de
stad Würselen. 
Lees verder

Lees meer op de website

Wil je graag een bijdrage leveren aan het euPrevent PROFILE project? Of misschien heb
je een mooi voorbeeld uit de praktijk dat je graag wil delen?

 
Laat het ons dan weten via: communication@euprevent.eu
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