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OM IMPACT TE 
MAKEN TEGEN 
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Thema: Maatschappij



1 ANTI CHAGRIJN

Wanneer je de boel een beetje 

omgooit en voor meer afwisseling 

zorgt, wordt je humeur 

automatisch beter. Doe iets 

nieuws en hamster die positieve 

energie bij elkaar.

2 ONTDEK JE SKILLS

Door nieuwe dingen te doen, leer 

je andere kanten van jezelf kennen. 

Misschien ontdek je wel een verborgen 

talent of verandert je visie op de 

wereld. Dat is pas leerzaam!

3 OP AVONTUUR

Als kind was je van nature 

avontuurlijk. Iedere dag zat 

vol verrassingen en we waren 

razendnieuwsgierig. Die kleine 

avonturier is bij veel volwassenen 

in slaap gesukkeld. Schud jezelf 

wakker en spring in het diepe!

4 HEPPIEDEPEPPIE

Feitje: als je iets nieuws leert of een 

nieuwe ervaring opdoet, komen er 

geluksstofjes vrij. Het doen van nieuwe 

dingen, maakt dus automatisch 

gelukkig. Daarnaast helpt het maken 

van impact je ook om in contact te 

blijven staan met de mensen om je 

heen, iets wat ook weer bijdraagt aan 

je geluksgevoel.

OVERTUIGD? LET’S GO!

1 OP DE 10 MENSEN VOELT 
ZICH SOMS OF VAAK 
EENZAAM
Dat betekent dat in iedere straat wel iemand 
woont die zich eenzaam voelt, ook bij jou 
in de buurt. Over het algemeen voelen 
alleenstaande ouderen zich het vaakst 
eenzaam, maar ook onder jongeren is 
eenzaamheid een groot probleem. 
De coronacrisis speelt daarin 
een grote rol. Laten we er voor 
elkaar zijn en bouwen aan 
een maatschappij waarin 
niemand zich alleen hoeft 
te voelen!

WAAROM 
ZOU IK 

IETS VOOR 
EEN ANDER 

DOEN?
Young Impact gelooft  
dat iedereen op zijn of  

haar manier iets kan 
betekenen voor een ander en  

dat, wanneer je dat doet,  
je daar zelf ook iets aan hebt.  

Kijk maar eens naar de vier  
positieve effecten hieronder:
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1 Vraag een oudere uit je straat 
je een bijzonder verhaal te 
vertellen over vroeger 2 Start een fanpagina voor iemand die 

helemaal geen bekend persoon is

3 Was de ramen 
van je buren 4 Ga een paar uur in een stationshal 

staan als welkomstcomité en 
begroet iedereen die uit de trein 
stapt met super veel enthousiasme

5 Maak kaarten en stop ze bij 
willekeurige personen in de 
straat in de brievenbus

7 Neem een lekkere  
lunch mee naar school en  
geef deze aan iemand die  
vaak alleen is

6 Organiseer een spelletjes-
avond voor de  
hele straat

8 Sluit je aan bij never2bealone.nl  
en join een online café voor 
eenzame jongeren

10 Spreek je uit tegen pesten 
en zorg dat niemand 
buitengesloten wordt

9 Post iets op social media 
waarin je vertelt dat jij je ook 
wel eens eenzaam voelt

16 Kook eens wat 
extra’s en breng dit 
langs bij je buren

12 Bel iedere week minstens 
één keer met je  
eigen opa of oma

14 Zeg een hele dag 
tegen iedereen die 
je tegenkomt ‘hallo’

13 Stuur een kaartje naar 
een eenzame oudere via 
omapost.nl

15 Maak een bucketlist voor je opa of oma 
en regel iets wat hij/zij écht nog wil doen 
in het leven. Vaak is het makkelijker  
te realiseren dan je denkt! 

11 Zoek op nlvoorelkaar.nl naar 
hulpvragen van mensen 
bij jou in de buurt die zich 
weleens eenzaam voelen en 
gezelschap kunnen gebruiken

18 Ga je iets leuks doen  
met vrienden? Nodig ook  
iemand uit die vaak alleen is.17 Doneer geld aan 

een goed doel dat 
eenzaamheid bestrijdt

https://never2bealone.nl
https://www.omapost.nl/home
https://www.nlvoorelkaar.nl


19 Word taalmaatje voor 
iemand die nieuw is 
in Nederland

20 Maak een ‘kletstafel’ op de stoep 
voor je huis en nodig iedere 
voorbijganger uit om  
met je te   
komen  
kletsen

22 Organiseer een picknick in het 
park en nodig voorbijgangers 
uit om ook aan te 
sluiten

21 Start een WhatsApp-groep waarbij 
iedereen die zich wel eens eenzaam 
voelt zich kan aanmelden

24 Maak iets lekkers 
en deel dit uit aan 
daklozen op straat25 Geef een spreekbeurt of 

presentatie over eenzaamheid. 
Zo wordt het onderwerp een 
minder groot taboe.

23 Knoop een gesprekje aan 
met de persoon voor of 
achter je in de rij bij de kassa

27 Hang een briefje op je raam 
waarop je vertelt dat je  
open staat voor een praatje 
als iemand dat nodig heeft

26 Houd je van lezen? Start 
een boekenclub waar 
iedereen die het leuk vindt 
zich bij aan kan sluiten

29 Reageer op Instagram-accounts 
van mensen die je leuk vindt

28
Stuur een appje 
naar een klasgenoot 
of sportmaatje en 
vraag hoe het gaat

32
Help jongeren die eenzaam zijn en wordt 
vrijwilliger bij www.join-us.nu

30 Steek op TikTok mensen een hart 
 onder de riem die eenzaam zijn en tag  
@youngimpactnl en #youngimpact

33

Hang een briefje op het 
prikbord bij de supermarkt 
waarop je een uurtje  
van jouw tijd aanbiedt

31 Bespeel een 
stationspiano 
en nodig 
voorbijgangers uit 
om mee te doen, 
het hoeft niet mooi 
te klinken!

34 Nodig iemand uit je straat uit om samen naar 
een proefles van een sport of cursus te gaan 
die je leuk lijkt 

https://www.join-us.nu


37 Laat nóóit iemand alleen zitten in de 
pauze, nodig die persoon uit om bij jouw 
groepje te komen staan of zitten

35 Sluit je aan bij een 
belteam voor eenzame 
ouderen, zoals  
www.koetjes-kalfjes.info 

Geef een week lang elke 
dag iemand anders een 
klein cadeautje 36

39 Gebruik je mobieltje niet in het OV 
of als je op straat loopt en maak écht 
contact met de mensen om je heen 

38 Vraag een ouder 
persoon om je te 
leren schaken 
       of breien 

40 Bied je hulp aan bij de 
Voedselbank in jouw regio

42 Nodig iemand die alleen 
is uit voor het kerstdiner 
of het paasontbijt  
bij jou thuis

41 Organiseer een 
verwendag voor iemand 
die gepest wordt

43 Vraag of iemand een keer in 
de week met je meeloopt om 
de hond uit te laten

46
44 Maak met stoepkrijt een 

levensgroot kunstwerk op de 
stoep voor een verzorgingshuis

48 Word buddy voor vluchtelingen! 
Via www.buddytobuddy.nl kom 
je als vrijwilliger in contact met 
vluchtelingen uit de buurt.

45
Sluit je aan bij een honden-
uitlaatservice (bijvoorbeeld bij 
petbnb.nl) en maak een blokje om 
met een trouwe viervoeter

47 Maak een lijst met activiteiten die je samen met anderen 
kunt doen, zo worden er via nieuwemensenlerenkennen.
nl heel veel activiteiten georganiseerd voor mensen die 
andere mensen willen leren kennen

50 Wandel een rondje langs een verzorgingshuis 
en zwaai naar ieder raam dat je voorbij loopt

49 Is er al een 
kletskassa bij jou 
in de supermarkt? 
Spreek de mensen 
aan die door die 
kassa heen komen

VOLG ONS OOK OPWWW.YOUNGIMPACT.NL

Ga op ziekenbezoek 
bij iemand! Ballonnen 
doen het altijd goed als 
oppepper.

https://www.koetjes-kalfjes.info
https://buddytobuddy.nl
https://www.petbnb.nl
https://www.facebook.com/youngimpactnl/
https://instagram.com/youngimpactnl
https://youngimpact.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=eenzaamheid
https://youngimpact.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=eenzaamheid
https://www.tiktok.com/%40youngimpactnl

