
 

 

AGENDA  
 
Lieve Amsterdammer Festival  
 
Op 22 september 2016 is er een Lieve Amsterdammer Festival in De Duif (Prinsengracht 756). Tijdens 
dit festival wordt de Week tegen Eenzaamheid officieel geopend door wethouder Eric van der Burg. 
Het Lieve Amsterdammer Festival is bedoeld voor zorgprofessionals of beleidsmakers, die te maken 
hebben met eenzame Amsterdammers. Deze middag staat in het teken van een inspiratie talk & debat 
en heeft als doel om op een andere manier tegen eenzaamheid aan te kijken. Ook krijg je een 
overzicht van de 'eenzaamheidskaart' van Amsterdam en maak je kennis met de activiteiten en het 
zorgaanbod bij jou in de stad of in de buurt. Het programma van het festival vind je hier. 
 
Geef je snel op, want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen in De Duif! 
 

De Lieve Amsterdammer Kaartenactie 

De kaarten zijn te vinden in de alle filialen van de Coffee Company, in de Nice2Know rekken bij 
Amsterdamse bioscopen en cafés en te downloaden via de www.lieveamsterdammer.nl. 
Ook Amsterdamse basisschoolkinderen schrijven kaarten aan bewoners in zorginstellingen. Nieuw dit 

jaar is dat ook kaartenplatform www.Greetz.nl meedoet aan deze actie. Elke Nederlander kan met een 

speciale kortingscode P16GKLA22 kosteloos een kaartje sturen naar een eenzame kennis of vriend. 

Maximaal 1 gratis kaartje per account. Geldig t/m 2 oktober 2016. 

Overige activiteiten  

Voorafgaand aan de week gaat op woensdag 14 september  een groep jongeren lunchen samen met 
bewoners van de Goodwillburght, een bejaardencomplex voor bijzondere zorg.  
Ook organiseren we een meeting waarbij Stichting de Sluis kaarten en bloemen uitdelen en 
rondbrengen bij gedetineerden. Tot slot worden er door de hele stad eettafels georganiseerd. Dit zijn 
buurtmaaltijden die mede mogelijk gemaakt zijn door de landelijke Coalitie Erbij.  
 

Online Platform 

Op de Facebook pagina Lieve Amsterdammer zet de Coalitie Erbij Lieve Amsterdammers in de 

spotlight de komende weken. Organisaties, buurtbewoners, grote en kleine initiatieven en personen 

laten aan alle Amsterdammers zien dat het helemaal niet moeilijk is om een Lieve Amsterdammer te 

zijn.  

 

 

http://lieveamsterdammer.nl/programma.pdf
http://www.lieveamsterdammer.nl/
http://www.greetz.nl/
https://www.facebook.com/LieveAmsterdammer/?fref=ts

