
#SamenZijnWe1
Amersfoortse jongeren staan op tegen eenzaamheid!

www.socialegasten.nl/samenzijnwe1



Sociale Gasten opende voor 
mij een wereld die ik niet 
kende. Een wereld waarin 
ik de mogelijkheid heb om 
iets te betekenen voor 
iemand anders. 
Christopher – (20 jaar)



Steeds meer Amersfoorters zijn eenzaam. 

Dit geldt voor zowel jong als oud. 



#SamenZijnWe1

Jonge Amersfoorters helpen stadgenoten die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Zo staan zij op tegen eenzaamheid. Dit doen deze 
jongeren op vrijwillige basis, gewoon omdat het kan en omdat ze het 
tof vinden om iets voor een ander te betekenen. 

De activiteiten bestaan uit:
  Projecten - Waarbij jonge vrijwilligers eenzame mensen bezoeken / 
helpen bij een klus. Denk hierbij aan samen sporten, een bakje koffie 
drinken bij een oudere of de taal oefenen met een vluchteling.

   Evenementen - Gericht op het terugdringen van eenzaamheid. Voor
beelden hiervan zijn onze barbecue voor hulpontvangers samen met 
onze jongeren en ons fifa19 toernooi waar we diverse groepen jongeren 
samenbrengen rondom dit game evenement.   



‘Ik zie normaal alleen de 
thuiszorg, nu heb ik ein-
delijk iets om naar uit te 
kijken.’  

Catharina – (91 jaar)



  In 2018 zijn er ongeveer 600 
mensen geholpen.

 

481
vrijwilligers

227
projecten

5241
vrijwillige uren

880
hulpactiviteiten

Bereikt in 2018



  In 2019 gaan we 700 
 Amersfoorters helpen!
 

550
vrijwilligers

245
projecten

5800
vrijwillige uren

1000
hulpactiviteiten

Ambitie voor 2019



1 – Sponsorpakket L: € 500,- 

U wordt sponsor van #SamenZijnWe1 en 
draagt daarmee bij aan de Amersfoortse 
jongerenbeweging die opstaat tegen 
eenzaamheid. 

Dit krijgt u ervoor terug:
 Vermelding op onze website
 Vermelding in onze nieuwsbrief

Zo doet u mee

2 – Sponsorpakket XL: € 1.000,- 

U wordt sponsor van #SamenZijnWe1 en 
draagt daarmee bij aan de Amersfoortse 
jongerenbeweging die opstaat tegen 
eenzaamheid. 

Dit krijgt u ervoor terug:
 Vermelding op onze website
  Vermelding in onze nieuwsbrief 
  Vermelding van uw logo bij onze 
evenementen

 

3 – Sponsorpakket XXL: € 2.500,- 

U wordt sponsor van #SamenZijnWe1 en 
draagt daarmee bij aan de Amersfoortse 
jongerenbeweging die opstaat tegen 
eenzaamheid. 

Dit krijgt u ervoor terug:
 Vermelding op onze website 
  Vermelding logo bij onze evenementen 
Een interview in onze nieuwsbrief

  Wij verzorgen een inspiratiesessie 
bij u op locatie

 

4 – Hoofdsponsor: € 5.000,- 

U wordt hoofdsponsor van #SamenZijnWe1. 
Hiermee bent u een van de dragende 
krachten achter de Amersfoortse jong
eren beweging die opstaat tegen een
zaamheid. 

Dit krijgt u ervoor terug:
 Vermelding op onze website 
  Vermelding logo bij onze evenementen 
Een interview in onze nieuwsbrief

  Wij verzorgen een inspiratiesessie 
bij u op locatie

  Een jongerenpanel waar u gericht 
meedenk vragen aan kunt stellen



Inzet

Als sponsor kunt er voor kiezen om uw locatie / middelen beschikbaar 
te stellen voor één van onze evenementen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 Een rondleiding voor ouderen bij u op kantoor.
 De inzet van uw personeel/expertise voor één van onze projecten. 
 Een workshop voor uw personeel rondom dit thema. 

Wij staan open voor suggesties en denken hier graag met u over na onder 
het genot van een kop koffie.



Effecten

Door bij te dragen aan #SamenZijnWe1 zorgt u voor:
 Minder eenzaamheid in Amersfoort.
 Jongeren die zich vrijwillig inzetten voor stadgenoten.
 Mensen die hulp krijgen bij praktische en sociale vragen.
 Jongeren die ontdekken wat de waarde van 'omzien naar elkaar' is.



KvK - 67116892
RSIN - 856838615
Rekeningnummer - NL96 RABO 0313 7623 84
t.n.v.  Stichting Netwerk Sociale Gasten 

Mocht u vragen hebben of graag verder in gesprek gaan, dan kunt u con
tact opnemen met Rick Schoen (pionier / initiatiefnemer) via 0683610234 
of rick@socialegasten.nl

Gegevens



“Het vrijwilligerswerk kost 

misschien een beetje tijd, 

maar je krijgt er zo veel 

energie en voldoening   voor 

terug“

 Ellen (24 jaar)



www.socialegasten.nl/samenzijnwe1


