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Prijsuitreiking ‘Jongeren portretteren ouderen’
Welke basisschoolleerling heeft het mooiste portret van een oudere gemaakt? Het antwoord op die
vraag weten we 31 januari. Die dag maakt Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds
bekend welke leerling het mooist een oudere heeft weten te portretteren. Het is de zesde keer dat
het Ouderenfonds samen met de Riki Stichting Jongeren portretteren ouderen organiseert. De
winnaar wint samen met de klas én de ouderen die model stonden een schoolreis naar keuze.
Bij Jongeren portretteren ouderen staat de oudere model voor een basisschoolleerling. Maar liefst
2500 kinderen zijn dit jaar met potlood, houtskool, verf en krijt in de weer geweest om tot een zo
mooi mogelijk resultaat te komen. Het doel van deze actie is om op een creatieve en ongedwongen
manier sociale contacten te leggen tussen jongeren en ouderen. “Er wordt niet alleen gepraat en
gelachen op de schildermiddag zelf, maar er ontstaan ook structurele samenwerkingsverbanden
tussen scholen en woonzorgcentra. En dat is nou precies wat het Nationaal Ouderenfonds en de
Riki Stichting nastreven”, zegt Willen Schortinghuis van het Ouderenfonds.
De deelnemers aan de creatieve wedstrijd zijn ingedeeld in drie categorieën; onder-, midden- en
bovenbouw. Per categorie heeft de Riki Stichting een schoolreisje ter beschikking gesteld ter
waarde van 1500 euro.
Jury
De portretten zijn beoordeeld door en jury, bestaande uit:
 Ingrid Strating en Marja Bosma van de Riki Stichting
 Janneke Brinkman–Salentijn, kunstenares en lid van het Comité van aanbeveling van het
Nationaal Ouderenfonds
 Maartje van Weegen, voormalig radio, - en televisie presentator en lid van het Comité
van aanbeveling van het Nationaal Ouderenfonds
 Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds steunt ouderen in Nederland met concrete diensten en activiteiten.
Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus, de Zilverlijn, de stranduitjes en kerstdiners.
Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten en
zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.

Riki Stichting
De Riki Stichting organiseert jaarlijks landelijke acties in de zomermaanden, de herfstperiode
en met Pasen en Kerst met als doel het welbevinden van ouderen te verbeteren. Wij zijn
ervan overtuigd dat herhaalde, positieve en persoonlijke aandacht structureel bijdraagt aan
het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Dit is een betekenisvol element van al onze
acties. Kernwoorden hierbij zijn: positieve aandacht, blijdschap, plezier, warmte, verbinding,
liefdevol, contact, zorgzaamheid en zorgvuldigheid.

Noot voor de redactie
Wilt u aanwezig zijn bij één van de prijsuitreikingen? Neem dan contact op met Jytte Reichert,
woordvoerder van het Nationaal Ouderenfonds: 030-656-7774 / 06-81331683 of
j.reichert@ouderenfonds.nl

