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Nieuwsbrief mei 2020 

Beste nieuwsbrieflezers, 

We leven in een verwarrende tijd. Het seniorenplatform hoopt dat u in goede gezondheid 
verkeert en goed om kunt gaan met de vele beperkingen die de coronacrisis ons oplegt. We zullen 
nog wel een poos gehouden zijn aan deze beperkingen en geen bijeenkomsten kunnen 
organiseren. Door de coronacrisis zijn er vertragingen ontstaan in de uitvoering van de geplande 
activiteiten uit ons werkplan 2020. Toch hebben we, gebruik makend van e-mail en telefoon, niet 
stil gezeten. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte. 

Voortgang woonvorm HOF ENSCHEDE 

Zoals we u bericht hebben, kon de bijeenkomst over moderne woonvormen voor senioren op 20 
maart niet doorgaan. Deze zal nu verplaatst worden naar september/oktober. We hebben 
daarom besloten om de enquête over woonwensen naar voren te halen. We zullen alle mensen, 
die zich voor de bijeenkomst hadden opgegeven, in de maand mei zo’n enquêteformulier 
toesturen. Zij kunnen via deze enquête hun woonwensen aangeven en tevens aangeven of ze lid 
willen worden van een op te richten vereniging belangstellenden HOF ENSCHEDE. De werkgroep is 
nu bezig om de locaties in beeld te brengen, waar een HOF ENSCHEDE in de toekomst gebouwd 
kan worden. 

Voortgang mantelzorgondersteuning 

Het seniorenplatform heeft in april gereageerd op het onderzoek, dat de gemeente in november 
2019 had opgedragen aan een onderzoeksbureau. Uit dit onderzoek onder mantelzorgers en 
organisaties bleek een grote behoefte aan een centraal steunpunt Mantelzorg, waar 
mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen. De informatie over mogelijkheden om 
ondersteuning te krijgen blijkt moeilijk te vinden. Ook de organisaties die ondersteuning geven, 
hebben behoefte aan meer afstemming zoals uit de interviews in het onderzoeksrapport bleek. 
De reactie van het college op de aanbevelingen uit het onderzoek beantwoordde ons inziens 
onvoldoende aan de wens van de mantelzorgers naar een centraal steunpunt mantelzorg. 
Daarom heeft het seniorenplatform een voorstel uitgewerkt om het beschikbare gemeentelijke 
budget van €700.000 anders in te zetten.  

Op onze website www.seniorenplatformenschede.nl kunt u de brief lezen, die wij naar de 
gemeenteraad gestuurd hebben. Wij vinden dat uit het beschikbare budget een centraal 
steunpunt ingericht moet worden, de website van de mantelzorg community “Wij Mantelzorger” 
hierbij betrokken moet worden en alle informatie over ondersteuning vanuit dit centrale punt 
gecoördineerd wordt. Een gedeelte van het budget kan dan ook nog gebruikt worden voor een 
vorm van waardering tijdens de landelijke mantelzorgdag. Uiteraard zullen bij de uitwerking van 
het plan de mantelzorgers zelf betrokken moeten worden. 

Voortgang Samen1 tegen eenzaamheid: bellijn Luisterend oor 053 2005549 



  

 
Vanuit dit project is de samenwerking tussen zorg-  en welzijnsorganisaties en de 
vrijwilligersorganisaties langzaam op gang gekomen. Het is de bedoeling, dat de 4 actie coalities 
(werkgroepen) met concrete activiteiten komen. Als seniorenplatform zitten we in 2 van deze 
werkgroepen.  

Wij zijn zeer tevreden over het tot stand komen van een gemeenschappelijke bellijn “Luisterend 
Oor samen 1”. Alle senioren in Enschede kunnen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 
17.00 uur bellen met dit gemeenschappelijke telefoonnummer. Vooral in deze corona tijd is er 
nog meer behoeft aan een praatje om de eenzaamheid te verdrijven. Ook kunnen ouderen er 
terecht met allerlei vragen. De vrijwilliger, die de telefoon opneemt, zal bij concrete vragen 
kunnen doorverwijzen naar de juiste organisatie, die een oplossing kan bieden. Wil u dit 
telefoonnummer doorgeven aan senioren die  hier gebruik van zouden willen maken? 

Op onze website www.seniorenplatformenschede.nl kunt u nog meer informatie krijgen. 

Als u mee wil denken over één van deze onderwerpen laat het ons dan weten. U kunt daarvoor 
onderstaand mailadres/telefoonnummer gebruiken maar ook uw ideeën met ons delen via onze 
website. We zullen altijd reageren op uw opmerkingen.  

Namens het Seniorenplatform Enschede, 

Hanny Flore,  (vz) h.flore@hotmail.com  053 4764515 

 

 


