Winnaars ‘Jongeren Portretteren Ouderen’ worden verrast met
prijsuitreiking in Soest, Grathem en Chaam
-persbericht-

Amersfoort, donderdag 14 februari 2019 – Het Nationaal Ouderenfonds roept op vrijdag 15, dinsdag
19 en donderdag 21 februari 2019 de winnaars uit van de achtste editie van 'Jongeren portretteren
ouderen (JPO)'. Ook deze editie leverde pareltjes van kunstwerken op gemaakt door circa 5.000
scholieren uit de onder- midden en bovenbouw. De Riki Stichting heeft voor de 3 winnende scholieren
uit Soest, Grathem en Chaam een schoolreisje met hun klas ter beschikking gesteld, samen met de
geportretteerde ouderen.
Door heel het land hebben scholieren de afgelopen maanden contact gelegd met een woonzorgcentrum
bij hen in de buurt waar tijdens de koffie ouderen werden geportretteerd. Andere leerlingen bezochten
dementerende ouderen en kregen uitleg over dementie waarna ze de ouderen mochten vereeuwigen.
In sommige gevallen kwamen ouderen die nog mobiel zijn op bezoek op school waar ze zagen hoe het
onderwijssysteem van nu in elkaar zit, van de werking van een digibord tot de staartdeling anno nu.
Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds: “Dit project is ook een middel om structurele
samenwerkingsverbanden tussen woonzorgcentra en scholen te stimuleren en daar komen de mooiste
relaties uit voort merken wij. Wat ik ook altijd geweldig vind is dat de kunst die de kinderen maken de
woonzorgcentra altijd opfleuren en ouderen er echt duurzaam plezier van hebben.”
Alle portretten zijn beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit mevrouw Janneke Brinkman –
Salentijn, mevrouw Maartje van Weegen, grafisch vormgever mevrouw Sharon van Koot, het Nationaal
Ouderenfonds en de Riki Stichting.

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
Kerst en Pasen. Wij zijn ervan overtuigd dat herhaalde persoonlijke aandacht structureel bijdraagt aan
het verbeteren van het welbevinden van ouderen. Een-op-een activiteiten en exclusieve positieve
aandacht zijn betekenisvolle elementen van al onze acties.

Noot voor redactie:
Wilt u aanwezig zijn op 1 van de locaties tijdens de prijsuitreiking dan bent u van harte welkom. Belt of
mail u dan svp met de persvoorlichter van het Ouderenfonds Tamara Bok via 0652-053115 of mail
t.bok@ouderenfonds.nl

