
ouderenpost

We vonden het heel lief 
en bijzonder om teke-
ningetjes te ontvangen 
van de kinderen. Veel 
dank!

Ontzettend leuke ver-
rassing: kleurplaat en 
ook nog geschilderd!! 
Een kunstenaar in 
wording. 

Wat een prachtige 
kaarten ik werd er echt 
vrolijk van Dank jullie 
wel! 

bedankt!



ouderenpost groot succes!

doe je ook mee?

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid in oktober hebben basisscholen uit Tiel meegewerkt 
aan de Ouderenpost. Post van leerlingen aan ouderen uit Tiel. Een initiatief dat is ontstaan 
door de eenzaamheid die het coronavirus met zich mee brengt. 

Er zijn veel ouderen in Tiel die geen of minimale contacten hebben met anderen. Dit zorgt 
ervoor dat zij zich erg alleen voelen. Als welzijnsorganisatie proberen wij daar wat aan te 
doen. Naast het organiseren van hulp (bijv. bij boodschappen doen) en inzet van telefoon-
vrijwilligers willen wij de ouderen een beetje opvrolijken. Leerlingen van maar liefst tien  
basissscholen uit Tiel zijn hard aan het werk gegaan om een kaart, tekening of knutsel-
werkje te maken. Vrijwilligers van MozaÏek hebben deze bezorgd bij ouderen in Tiel. 
Hierbij zat ook een kaart waarop de oudere zijn/haar reactie kon schrijven. Deze reactie 
is vervolgens weer bij de leerlingen terecht gekomen. Op deze manier kunnen ze zien hoe 
groot hun gebaar is. 

De ouderen waren verrast en superblij met deze post. Alle reden om hiermee door te 
gaan. Lees meer over alle feitjes en wetenswaardigheden in deze nieuwsbrief. 

Je kunt de achterkant van deze nieuwsbrief in de klas ophangen zodat de leerlingen  
kunnen zien hoe het gewaardeerd wordt wat ze hebben gedaan.  

De kerst komt er bijna aan. Het lijkt ons leuk om ouderen weer te verrassen met mooie 
creaties van leerlingen. Het enige wat je hoeft te doen is kinderen een kerstkaart te laten 
maken/schrijven/versieren. Wij halen de kaarten in de week van 14 december op en  
zorgen ervoor dat ouderen uit Tiel deze ontvangen. Dit gaat om ouderen die eerder nog 
niets hebben ontvangen. 

Vaker Ouderenpost
Het liefst zouden we deze actie vaker willen doen. Uit de reacties vanuit de ouderen blijkt 
dat dit enorm gewaardeerd wordt. Daarom nemen wij in het nieuwe jaar contact met jullie 
op  om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En hoe mooi zou het zijn, als daar dan een 
hechtere verbinding uit zou ontstaan...
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Ouderen blij gemaakt

gereageerd, waarvan 45 vaker  
ouderenpost wil ontvangen. 

Namens alle ouderen 
die post hebben ont-
vangen en ook namens 
MozaÏek, bedanken wij 
onderstaande scholen 
voor hun deelname aan 
Ouderenpost tijdens 
de Week tegen Een-
zaamheid: Floriant, 
Stefanusschool,  
De Moespot, De Mo-
lenwerf, De Bataaf, 
Prins Mauritsschool 
west, De Waaijer, De 
Cambier, De Wissel, 
Johannesschool/vrije 
school Tiel. 

Scholen hebben 
meegedaan

Tekeningen, kaartjes, 
knutselwerkjes

Hertog Karellaan 140  I  4001 KR  I  Tiel  


