De Praatlijn ontvangt honderden telefoontjes
Wij kijken terug op een mooie week, waarin veel aandacht is gegeven aan het thema eenzaamheid. Zo’n 100
vrijwilligers van Incluzio en Facilicom Group hebben tijdens de Week tegen Eenzaamheid honderden
telefoontjes vanuit drie plekken in Nederland beantwoord en fijne, boeiende en soms best intense
gesprekken gevoerd. Buiten Incluzio sloten veel enthousiaste Facilicom collega’s aan en de inzet van
externe partners als Careyn, Stichting Groenhuysen, WOT Schiedam, Parnassia groep en alle andere
vrijwilligers was enorm. Met z’n allen is ervoor gezorgd dat maar liefst 23.000 kaarten met het speciale
telefoonnummer bij die mensen met de juiste behoeften zijn terecht gekomen. Daarnaast waren we enorm
verrast door SPAR, die de vrijwilligers op alle drie de locaties heeft voorzien van maaltijden en
versnaperingen. De media aandacht was overweldigend en goed voor 1,5 miljoen bereik! Trots zijn wij op dit
behaalde resultaat en alle inzet van de vrijwilligers en de bijdrage van de Facilicom Foundation. Dank!
Bekijk hier de resultaten

Interview met vrijwilliger Stefan

Stefan Wiers was een van de vrijwilligers die namens Incluzio de
Praatlijn bemanden. De 24-jarige ex-managementtrainee hoefde
niet lang na te denken. "Gewoon omdat ik het een mooi initiatief
vind. Eenzaamheid is niet altijd even goed zichtbaar voor iedereen.
Het wordt vaak als een taboe gezien, maar het zou juist
bespreekbaar moeten zijn om het op te lossen. Ik deed het ook om
eens te ervaren hoe het nu is voor mensen die bellen. Wat voor
gevoelens hebben ze, waar hebben ze behoefte aan?"
Lees snel het hele interview met Stefan

Interview met Monique van Bijsterveld van de Luisterlijn
"Het was wat mij betreft een vliegende start van
iets wat kan uitgroeien tot een blijvende
samenwerking.’ Tevreden blikt directeur Monique
van Bijsterveld van de Luisterlijn terug op de
Praatlijn die Incluzio samen met de Luisterlijn in de
Week tegen Eenzaamheid opzette."
Lees het interview met Monique van Bijsterveld

