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Basisschoolleerlingen bezoeken ouderen in
de buurt!

Ouderkerk aan de Amstel – Door heel Nederland zijn ouderen in de week voor
Pasen verrast met een bezoekje van basisschoolleerlingen uit de buurt. Ook
vrijwilligers van diverse Zonnebloemafdelingen hebben hun gasten een vrolijke
paasgroet gebracht. In totaal hebben ruim 17.000 ouderen een paaspakket
ontvangen, gevuld met lekkernijen. Persoonlijke, herhaalde aandacht draagt
structureel bij aan het verbeteren van het welbevinden van ouderen.
Sinds 2007 organiseert de Riki Stichting deze bijzondere paastraditie waarbij jong en oud
elkaar leert kennen. In diverse verzorgingshuizen vinden allerlei activiteiten plaats met
basisschoolleerlingen. Samen ontbijten, paasstukjes maken, paaseieren schilderen of liedjes
zingen: dit verbindt en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij er
wederzijds respect en begrip ontstaat tussen basisschoolleerlingen en ouderen.
De kinderen die een bezoek hebben gebracht aan het verzorgingshuis kregen ook een
paaspakket mee naar huis. Deze mochten ze een tijdens een bezoekje persoonlijk geven aan
een oudere in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld een opa of oma of iemand in de buurt.
Herhaalde aandacht
Elk seizoen organiseert de Riki Stichting door het hele land activiteiten om positieve
aandacht te geven aan ouderen. Zij wil tevens mensen enthousiasmeren om ook iets te doen
voor ouderen in hun omgeving.
Een telefoontje, even langsgaan of iemand uitnodigen samen iets te gaan doen; het zijn kleine
gebaren die voor ouderen van grote waarde zijn. Welke oudere uit uw omgeving gaat u wat
extra aandacht geven? Een beetje aandacht voor elkaar doet zoveel goed!
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Voor meer informatie graag contact opnemen met de Riki Stichting via 020 345 44 56 of
stuur een mailtje naar communicatie@rikistichting.nl.
De Riki Stichting heeft tot doel het opzetten, organiseren en financieren van projecten die zich
richten op het verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving,
waaronder ouderen. De Riki Stichting is geen fondsenwervende stichting.

