
Eenzaamheid
Het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving
neemt toe in relatie tot het aantal jongeren. Eenzaam-
heid is een alom bekend probleem: 1 miljoen ouderen
voelt zich vaak eenzaam, waarvan 200.000 zelfs 'ex-
treem eenzaam'.

Anno 2008 wonen er in Nederland:
● 4,2 miljoen 55-plussers
● 2,3 miljoen 65-plussers 

(waarvan 40% alleenstaand)
● 800.000 75-plussers 

(waarvan 55% alleenstaand) 
(Bron: www.ouderenhulp.nl)

Zes miljard mensen
Met meer dan 6 miljard mensen op de wereld is het
vreemd dat er eenzaamheid bestaat. Middels dit 
project ('onze Gouden Buur bewogenheid') proberen
we met Springlevend de eenzaamheid terug te 
dringen, een licht te laten schijnen op medemenselijk-
heid en het beste uit de vorige eeuw mee te nemen 
de toekomst in. 

Voor meer informatie:

Adres Stichting Springlevend
Postbus 461
2300 AL Leiden

Telefoon (071) 56 1 99 69 of 
(071) 541 89 63

E-mail info@springlevend.org
Website www.springlevend.org
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De eenzaamheid voorbij...

Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid is een onmisbare bouwsteen voor
een samenleving. In de uniekheid van onze vinger-
afdruk is een ieder even bijzonder. Na verlies van 
een dierbare of als mensen zich alleen of eenzaam
voelen missen ze het contact van mens tot mens 
het meest. Het contact van mens tot mens kan niet
zonder gelijkwaardigheid. Het overbrugt de afstand
tussen mensen en stimuleert om je te kunnen uiten
over eenzaamheid. 
Gelijkwaardigheid geeft het gevoel van erbij te horen
en je veilig en geborgen te weten. Dit kan de kracht
geven om eenzaamheid te overwinnen. Oog hebben
voor je 'Gouden Buur' vanuit het besef dat je iets voor
elkaar kunt betekenen, ook als je je eenzaam voelt.

De eenzaamheid voorbij …
Gevoelens van eenzaamheid horen bij het leven. Hoe
moeilijk het ook kan zijn, vaak wijst eenzaamheid op
de aanvang van een nieuwe fase. Het biedt de kans
weer een stukje dichter bij jezelf te komen, bij degene
die je van nature bent. Naarmate we meer in staat zijn
ons oprechte zelf te ontmoeten in de leegte, voelt de
eenzaamheid niet zo eenzaam meer aan.

Gouden Buur project
In juli 2007 is het Gouden Buur project gestart met het 
bezoeken van en contact leggen met ouderen. In het
kader hiervan organiseren we vanaf 2008 Gouden Buur

bijeenkomsten over
het thema eenzaam-
heid. Bijeenkomsten
door het hele land
voor groepen 
ouderen (maximaal
12 personen) of op
uitnodiging in een
verzorgings- of ver-
pleeghuis...

'Gouden Buur idee'
Het Gouden Buur project zou ook wel Gouden Buur
idee genoemd kunnen worden. We zien het als een
zelfhulp gereedschapskist waaruit ieder die wil kan 
putten. Gereedschappen die vaak goede effecten 
hebben zijn bijvoorbeeld waardering voor jezelf, want
pas dan kun je ook wat voor anderen betekenen. 
Of nieuwe hoop, dat de dag van morgen beter zal zijn
dan vandaag. 

In Afrika bestaat er een soort groente, waarvan het 
traditionele woord betekent: 'voorbij deze week'.
Daarin ligt een mooie, hoopgevende boodschap: er
komt een dag dat ik de eenzaamheid 'voorbij zal zijn'...

Over Stichting Springlevend
Stichting Springlevend is in 2001 opgericht door een
aantal mensen die zeer betrokken zijn bij het wel en
wee in de gezondheidszorg en met name de ouderen-
zorg. Middels diverse projecten proberen de vrijwilligers
van Springlevend recht te doen aan de slogan 'Mense-
lijkheid in Zorg'.

Een aantal al langer lopende projecten zijn: 
● Themamiddagen
● Bewegen voor Ouderen
● Surprisepakketten
● Tapes/CD-project

Algemeen
Stichting Springlevend is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Leiden en is erkend als algemeen nut 
beogende instelling. Donaties aan de Stichting zijn 
derhalve aftrekbaar als gift. 

De inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen 
van donateurs, giften van particulieren en gelden 
beschikbaar gesteld door fondsen als het Oranje Fonds,
RCOAK, VSB Fonds en Fonds 1818. Alle activiteiten 
worden zonder kosten aangeboden aan ouderen in 
heel Nederland.

U kunt donateur worden door een minimum bedrag van
€ 15,-  per jaar over te maken op postbankrekening
7409198 t.n.v. Stichting Springlevend te Leiden. Graag
naam en adres vermelden. Donateurs ontvangen zonder
extra kosten twee maal per jaar het nieuwsblad van
Springlevend.

Mevrouw Z. vertelde aan haar bezoeker hoe ze 
worstelde met eenzaamheid wanneer de avond 
inviel. Maar dat ze zich opeens had gerealiseerd 
dat er heel veel eenzame mensen zijn als de
avond valt en dat ze zich verbonden met hen
voelde. Waar door de gevoelens van eenzaamheid
verdwenen…

Mission statement Springlevend

Het is de hoogste tijd dat we de Menselijkheid van 
Nederland herbevestigen. Menselijkheid die zo sterk 
is verankerd in de geschiedenis van ons land. Dit is 
een erekwestie, vooral waar het ouderen betreft. 
Zij hebben, toen zij jonger waren, zo goed mogelijk 
gezorgd voor degenen die nu nog niet oud zijn. 
De ouderen verdienen, op hun beurt, nu die zeker-
heid te krijgen van jongeren. Het is een beweging 
die we willen helpen veroorzaken, wat wellicht kan
leiden tot een sneeuwbaleffect van bewustwording
over het belang van menselijkheid.


