
Van Tellingen-Pul Stichting maakt 
bewustwording over eenzaamheid mogelijk

ven om de gesprekstechnieken te oefenen. 
Daarnaast willen we als Vrijwilligerscentrale 
een verbindende rol spelen voor de vele club-
jes en activiteiten die er al zijn. Om elkaar zo 
te helpen.”

De komende maanden worden in de Stads-
Pers enkele projecten en wijkinitiatieven 
uitgelicht die recent steun ontvingen van 
de Zeister fondsen: Van Tellingen-Pul Stich-
ting en SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist. Een voorbeeld van een 
project dat de Van Tellingen-Pul Stichting 
financieel heeft ondersteund, is een reeks 
trainingen om vrijwilligers en betrokken 
bewoners bewustwording over eenzaam-
heid te geven.

Maartje Simons is samen met Marion Vijver-
berg aanjager van het project, dat door de 
Vrijwilligerscentrale wordt uitgevoerd. Ze ver-

telt hoe het idee ontstaan is:”Vorig jaar was de 
Maaltijd van Zeist, waarin inwoners in gesprek 
zijn gegaan met de gemeente. Daaruit kwam 
naar voren dat er veel eenzaamheid is in Zeist. 
Wij zijn altijd al met dit thema bezig, maar wil-
den naar aanleiding hiervan iets extra’s doen. 
Zo kwamen we met het idee om trainingen te 
geven. De Van Tellingen-Pul Stichting heeft 
ons geholpen om dit mogelijk te maken.”

De trainingen zijn gericht op het herkennen 
en bespreekbaar maken van eenzaamheid. 
Maartje:”Met de trainingen willen we vrijwil-
ligers en actieve bewoners handvatten geven: 
hoe herken je eenzaamheid? Hoe maak je het 

bespreekbaar? Wanneer treedt het op? Welke 
soorten eenzaamheid zijn er? Wat helpt wel 
en wat niet? We hebben nu vier trainingen 
gegeven, waaraan 110 mensen hebben deel-
genomen. Iedereen kent eenzaamheid. Maar 
het is goed om er bij stil te staan. Een stukje 
bewustwording.”

De deelnemers vonden de trainingen heel 
waardevol, vertelt Maartje.”In de trainingen 
hebben we aandacht besteed aan wat voor 
vragen je kunt stellen aan iemand die een-
zaam is, en dat het vooral gaat om luisteren. 
Maar er is behoefte aan verdieping. Daarom 
gaan we dit najaar verdiepingstrainingen ge-

De Van Tellingen-Pul Stichting en 
SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist zijn op zoek naar 
meer projecten en wijkinitiatieven uit 
de Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. De Van Tellingen-Pul 
Stichting heeft in oktober weer een 
beoordelingsronde. Aanvragen hiervoor 
dienen vóór 1 oktober binnen te zijn. 
Om voor financiële steun in aanmerking 
te komen, moet een project of initiatief 
draaien op vrijwilligers. Voor meer 
informatie: www.vantellingen-pul.nl en 
www.sozw-zeist.nl.

Vier deelnemers aan de training.
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