
LESPAKKET 
EENZAAMHEID

Met o.a. online module,  
uitgebreide lesbrief en kom in actie  

met de mega-challenge



1 BEREID DE LES VOOR  
MET DE LESBRIEF  

Op de volgende pagina leggen 

we je stap voor stap uit hoe jij aan 

de slag kunt gaan met het thema 

eenzaamheid. Geen stress!

2 GEEF DE ONLINE MODULE  
OVER EENZAAMHEID

Via LessonUp geef je gemakkelijk een 

interactieve en inspirerende les over 

eenzaamheid (onder ouderen).

3 DOE MEE AAN DE MEGA-CHALLENGE 

Knutsel of koop een kaartje met 

een mooie kerstboodschap en 

stuur hem op naar een eenzame 

oudere. Wij zorgen voor een 

antwoordnummer waardoor jullie 

de kaarten gratis kunnen versturen.

4 VIER JE IMPACT OP YOUNG IMPACT DAY

Alle jongeren die in actie zijn gekomen 

verdienen een ticket voor Young 

Impact Day 2022: hét event waar 

impact gevierd wordt met bekende 

artiesten en sprekers.

MEER DAN 66% VAN DE OUDEREN 
VOELT ZICH EENZAAM
In december geven we aandacht aan eenzaamheid 
onder ouderen. Tijdens de coronacrisis is veel aandacht 
gegeven aan mentale problematiek onder de jonge 
generatie, terwijl inmiddels 66% van de 85-plussers 
eenzaam is en 1 op de 7 zelfs ‘ernstig eenzaam’.

Dat betekent dat iedere jongere 
in jouw klas wel een persoon kent met 
eenzame gevoelens. Young Impact wil 
ervoor zorgen dat deze mensen niet 
worden vergeten. Zeker met de koude 
decembermaand om de hoek. 
Daarom stimuleren we alle jongeren 
én docenten om eenzaamheid 
de wereld uit te helpen. In dit 
lespakket ga jij praktisch met 
het thema aan de slag in de 
klas én helpen we je met het 
uitvoeren van de mega-
challenge!



LESBRIEF ONLINE MODULE 
EENZAAMHEID

Bekijk hier hoe  

de module is opgebouwd. 

Of ga via LessonUp naar het kanaal van  

Young Impact > Themaweken > Themaweek: Eenzaamheid

Aan de slag! De les duurt 45 mintuten. Check voordat je de les 
geeft eerst de volgende punten!

KLIK HIER OM NAAR DE MODULE TE GAAN 

1
2

3 Aan het einde van de les kun je meedoen aan de mega-challenge tegen 

eenzaamheid. Het is belangrijk om vóór de les te bepalen welke vorm je 

hieraan geeft. Hoe gaan de jongeren de kaarten knutselen? Hoe komen 

de kaarten terecht bij de eenzame ouderen? We geven wat voorbeelden 

op de volgende pagina.

https://www.lessonup.com/app/plan/StAyHRZL7Ttj5arXi/module-themaweek-eenzaamheid
https://www.lessonup.com/app/plan/StAyHRZL7Ttj5arXi/module-maatschappij-eenzaamheid
https://www.lessonup.com/app/plan/StAyHRZL7Ttj5arXi/module-themaweek-eenzaamheid
https://www.lessonup.com/nl/channel/youngimpact/lesson/8pj9Ma2waiP8obzvG 


KOM IN ACTIE MET  
DE MEGA-CHALLENGE

1 Knutsel de kaarten tijdens 

de les. Stuur ze op naar 

Stichting Young Impact, 

Haagweg 1, 4814 GA, Breda. 

Dan zorgen wij dat ze bij 

eenzame ouderen terecht 

komen!

2 Gebruik de les om de 

kaartjes te knutselen, maar 

laat jongeren zélf de 

ontvanger kiezen. 

Bijvoorbeeld eigen opa  

of oma, buurman of 

buurvrouw of kennis. 

Of kijk hier voor alle 

bejaardentehuizen in 

Nederland.

3 Laat jongeren in hun 

eigen tijd een kaartje 

versturen.

Nadat je de online module hebt gegeven is het tijd voor actie!  
Je kunt ervoor kiezen om dit klassikaal in één lesuur te doen  
of jongeren individueel de challenge uit laten voeren.
We dagen jongeren uit om een eenzame oudere een hart onder de riem te steken.  

Dat gaan we doen door middel van een landelijke kaartjesactie. We geven je  

een paar varianten zodat jij de challenge met je klas kunt uitvoeren.

BOODSCHAPPEN 
LIJSTJE:
       Blanco kaarten

       Briefpapier en/of enveloppen

       Pennen, potloden, stiften, kleurpotloden 

       Oude tijdschriften

       Scharen

       Lijmstiften

https://www.zorgkaartnederland.nl/verpleeghuis-en-verzorgingshuis


Stuur een kaartje naar 
een eenzame oudere 
via omapost.nl

Bekijk onze programma’s 
voor burgerschap, LOB 
en maatschappijleer op 
youngimpact.nl 

VOLG ONS OOK OPWWW.YOUNGIMPACT.NL

EXTRA MANIEREN OM IN ACTIE TE 
KOMEN TEGEN EENZAAMHEID

Naast de kaartjesactie zijn er natuurlijk veel meer manieren om  
in actie te komen tegen eenzaamheid. We delen X tips waarmee je 
jouw jongeren kunt uitdagen om iets goeds voor een ander te doen.  
Veel succes!

Vraag een oudere uit je straat 
je een bijzonder verhaal te 
vertellen over vroeger 2 Laat jongeren minstens 

één keer per week hun 
opa of oma opbellen

3 Was de ramen 
van je buren 4 

5 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!

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

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

1

https://www.facebook.com/impactmakersinhetonderwijs/
https://www.omapost.nl/home
https://youngimpact.nl/scholen/?utm_medium=direct&utm_source=whitepaper&utm_campaign=lespakket-eenzaamheid-website
https://www.facebook.com/impactmakersinhetonderwijs
https://instagram.com/youngimpactnl
https://www.youngimpact.nl
https://www.tiktok.com/@youngimpactnl?
https://www.koetjes-kalfjes.info
https://www.linkedin.com/company/stichting-young-impact-nl/

