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INSCHRIJFFORMULIER PROJECT VAN DE MAAND 
 

Je staat op het punt je project in te dienen voor de award ‘project van de maand’. Dat vinden 

wij tof! Om je aanvraag te accepteren hebben we een aantal dingen van je nodig: 

 

- Dit formulier, ingevuld 
- Foto’s/filmpjes gebundeld in een collage/presentatie 
- Evt media-aandacht 

 

Naam van Kamer 

 

JCI Flevoland 

Titel activiteit 

 

Bejaardenpolder (werknaam) 

Datum / Data 

 

Zondag 1 april 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Geïnspireerd door de wens van een nieuw lid om een project te doen voor 

eenzame ouderen in onze regio en concreet op het idee gebracht door het 

initiatief ‘Eet met je hart’ tijdens het CvA in Utrecht, hebben wij ervoor gekozen 

een volledig verzorgde Paaslunch te organiseren voor senioren uit Lelystad 

die kampen met eenzaamheid. 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

We hebben de lokale wijkverpleging gevraagd of zij cliënten hebben die 

eenzaam zijn en of zij die dan wilden uitnodigen voor onze lunch. Daarbij 

hoefde het woord ‘eenzaamheid’ niet gebruikt te worden. Verder hebben wij 

contact gelegd met de gemeente om een gesponsorde ruimte te verkrijgen en 

hebben wij met een lokale supermarkt een flinke korting (50%) bedongen op 

onze inkopen. Tot slot hebben wij enkele activiteiten geënt op het spel ‘Ik hou 

van Holland’ bedacht, waaronder het raden van live gezongen liedjes door een 

lokale zanger. 

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Aanmeldingen verzameld (max 20 p), locatie verzorgd, inkopen gedaan en de 

zaal mooi aangekleed met Paasversiering. We hebben broodjes afgebakken 

en soep opgewarmd. Verder hebben alle organisatoren (5 p) een tafel 

uitgekozen om aan te zitten en een praatje te maken, zodat er altijd wel 

iemand was om mee te kletsen voor de ouderen. Na het eten volgde het spel, 

waarbij de verschillende tafels tegen elkaar streden. Van raden van gezegdes 

tot aan liedjes mee zingen, iedereen deed heel gezellig mee. Een leuke 

verrassing was het doorlopen van de facebookpagina ‘Herinner je je 

Lelystad?’ (www.facebook.com). De meeste ouderen wonen al lang in 

Lelystad en hebben dus veel verhalen te vertellen over de jonge jaren van de 

stad. 

http://www.facebook.com/
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Wat is het resultaat 

van dit project? 

Een gezellige en goed verzorgde Paaslunch voor lokale ouderen, die anders 

alleen thuis zouden zitten. Hiermee zijn we ook in de lokale krant gekomen: 

www.flevopost.nl/volop-gezelligheid-met-pasen  

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

Veel zouden we hetzelfde doen. Het spel had wellicht niet zo uitgebreid 

gehoeven met live zang en hopelijk kunnen we de volgende keer volledige 

sponsoring krijgen voor onze boodschappen. Het doorlopen van de 

facebookpagina ‘Herinner je je Lelystad’ was een gouden greep. Voor ons is 

dit niet de laatste lunch die we organiseren; wij willen dit graag met enige 

regelmaat doen en wellicht uitbreiden naar andere steden/dorpen in Flevoland. 

Foto’s Als bijlage meesturen, samen met dit formulier, naar 

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

sandra@uretek.nl 

Dit formulier kun je mailen naar projectvandemaand@jci.nl o.v.v. <titel van de activiteit> in de 

subjectregel. 

 

Scrapbooks voor het project van de maand moeten uiterlijk de eerste vrijdag in de 

opvolgende maand na uitvoer van het project worden gemaild naar 

projectvandemaand@jci.nl. Alle projecten die op op tijd en volledig zijn ingestuurd dingen 

mee naar de Project van de Maand Award van de betreffende maand.  

 

https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/533223/volop-gezelligheid-met-pasen.html
mailto:projectvandemaand@jci.nl

