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Thuishuis 

Het Thuishuis is er voor ouderen die alleen wonen niet prettig vinden. Die het 

gezelschap om zich heen missen. In het Thuishuis wonen zo’n zeven ouderen die elk 

een klein, eigen appartement hebben. Met elkaar delen de bewoners een keuken, een 

woonkamer en een hobbyruimte. Kort samengevat: een soort studentenhuis, maar 

dan voor ouderen. Zie: www.thuishuis.org    

 

BuurtM/V 

De BuurtM/V nodigt maandelijks buurtgenoten uit bij hem/haar thuis om gezellig bij 

te praten. Vrijblijvend. Wat daaruit volgt ligt open. Vaak ontstaan vanzelf initiatieven 

voor een betere buurt, zoals het samen opknappen van de straat of onderlinge 

burenhulp. Beter een goede buur dan …. 

 

Buurtkoelkast 

Een koelkast voor de hele buurt. Wie eten over heeft, legt het erin. Wie wat nodig 

heeft, haalt het eruit. Ook restaurants en supermarkten vullen de koelkast met wat 

over is. Geen voedselverspilling meer en buurtbewoners verrassen elkaar met lekker 

eten. Zie: www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6512951639740030976 

 

Zutphense euro (Zeuro) 

Een munt speciaal voor Zutphen met dezelfde waarde als de euro. Wissel euro’s om in 

Zeuro’s en besteed deze in Zutphen. Zo blijft jouw geld binnen Zutphen circuleren. Dé 

manier om de Zutphense economie op te krikken en banen te creëren. In het Engelse 

Bristol doen ze dit al jaren en het werkt. Ga er even voor zitten en bekijk dit filmpje: 

www.youtube.com/watch?v=cj3Bp13hLiE  

 

Huisbezoeken 

Je bent 60+, alleenstaand en het wordt steeds stiller om je heen. Sommige senioren 

hebben iets extra’s nodig om contact te houden met hun omgeving. Het huisbezoek is 

een één-op-één gesprek tussen een oudere en een ervaren vrijwilliger. De vrijwilliger 

is er onbevooroordeeld voor de ander en leeft zich in. Zo ontdekken ze samen wat 

gewenst en nodig is. 

 

Buurtpost 

Genoeg van al die bestelbusjes in je straat? Bij Buurtpost is er in jouw buurt één vast 

afgiftepunt voor postpakketjes bij een alleenstaande buurtbewoner. Je pakketjes laat 

je daar bezorgen en je haalt ze zelf op. Je bent er zo en maakt even een praatje. Zo 

breng je levendigheid in jouw buurt. Pakketbezorging met een sociaal hart! Zie 

www.buurtpost.nl 


