Persbericht – 17 december 2020

Vrijwilligers KBO in heel Brabant actief voor ouderen rond Kerst
Hartverwarmend is het om te zien hoe, ondanks alle coronabeperkingen, de
lokale Afdelingen van seniorenvereniging KBO-Brabant alle mogelijkheden
benutten om onze 125.000 leden toch nog te bereiken en een hart onder de
riem te steken met een vriendelijk woord en een klein gebaar in deze
contactarme tijd.
Zo worden leden deze dagen verrast met een persoonlijk bezoek van vrijwilligers, die een
presentje aanbieden en een praatje aan de deur komen maken. Banketstaven,
kerststollen, worstenbroodjes, chocolade, oliebollen, bloemen, zelfgemaakte tijdschriften,
puzzels, kerstversieringen, kaarsen en waardebonnen van lokale winkels (om die ook te
steunen!) worden uitgedeeld. Soms op ludieke wijze, in een arrenslee of door vrijwilligers
verkleed in kerstsfeer.
En dit alles netjes op afstand, volgens de regels, want dit mag nog net. In andere jaren
houden de seniorenverenigingen kerstdiners, waar vooral alleenstaanden erg naar
uitkijken, maar dat is hen nu even niet gegund. Dit is een mooi alternatief, deels
ondersteund door de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK en de initiatieven
#eenkleingebaar en #nietalleen.
Ook in het afgelopen jaar werd al contact gehouden met leden door hen te bellen en door
attenties uit te delen. Op die manier kon vaak gesignaleerd worden wie er eenzaam is en
wie er wel wat hulp kan gebruiken. Geconstateerd werd dat veel mensen thuis
vereenzamen. In al die gevallen proberen vrijwilligers van de KBO de helpende hand te
bieden. Dat is waar KBO-Brabant en zijn lokale verenigingen voor staan: naar elkaar
omzien en voor elkaar klaar staan.
Op de website van KBO-Brabant staat een pagina met foto’s die Afdelingen stuurden. Die
wordt dagelijks aangevuld. https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/kerstacties-vanafdelingen/

Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met
communicatiemedewerker Marieke Hageman: mhageman@kbo-brabant.nl.
Of bel ons op (073) 644 40 66.

