


Het ontstaan
Het idee van de actie ‘Samen Winter 
Warm’ is afkomstig van een bewoner 
in stadsdeel West. Welzijnswerk 
haakte hierop aan door als doel te 
stellen: verbindingen maken tussen 
bewoners in een tijd
waarin iedereen afstand
van elkaar moet nemen.



Doelstellingen
In verbinding blijven met de wijk en zorgen voor 
verbinding van wijkbewoners onderling
Wijkbewoners stimuleren om naar elkaar om te kijken
Tegengaan eenzaamheid
Wijklocaties promoten
Verbinding houden met netwerkpartners in de wijk





Soep & Kerststol
Vrijwilligers maakten dagelijks verse soep en

vrijwilligers deelden deze achter kraampjes aan wijkbewoners uit. 



Straatversieringspakket
Zo’n kleine honderd straten - met elk minimaal 10 huishoudens -

meldden zich aan voor het straatversieringspakket
om zo sfeer aan hun straat te geven. 



Tasjesactie
Door de lockdown per 16 december improviseerde het team een 

tasjesactie: op één dag werden alle kerststollen en puzzels ingepakt en 
persoonlijk bij de opgegeven adressen bezorgd.



De acties werden gepromoot via social media, websites, huis-aan-huis 
bladen, wijkkranten en 20.000 folders verspreid in stadsdeel West en Zuid.





In aanloop naar deze actie ontstonden al de eerste nieuwe verbindingen, 
zoals vrijwilligers die hulp aanboden. Maar ook grepen wijkbewoners

dit initiatief aan om hun verhaal te delen en gaven bewoners hun
buren op om deze een hart onder de riem te steken.



De reacties
Ria: ‘Ik las over deze actie en heb gevraagd of ik hulp 
kon bieden. Ik doe nu de administratie van de 
aanmeldingen en mijn dochter staat bij de puzzels.’
Lotte: ‘We maken verschillende soorten soep, zodat 
mensen kunnen kiezen wat ze lekker vinden. We 
hebben alleen al vandaag 200 liter soep gekookt.’



De reacties
Een oudere bewoner: ‘Ik woon al sinds 1974 in deze 
wijk. Ik vind deze actie uitstekend.’
Oudere wijkbewoner op Pathmos: ‘Mijn man en ik 
zitten al vanaf maart 2020 thuis en durven nergens 
heen. Onze kinderen wonen ver weg. Oh… komt u het 
brengen? Echt?’ 



We zijn trots op hoe bewoners, vrijwilligers, 
netwerkpartners en de gemeente hebben 

meegeholpen en bijgedragen aan het succes.
Een succes dat naar meer smaakt!


