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Onderwerpen op de gemeentelijke 

agenda? Zo doe je dat 
 

 

Ouderen stellen zich nogal eens bescheiden op in wat ze van hun 

gemeentebestuur eisen, terwijl ze een steeds groter deel van de bevolking 

uitmaken. Tijd om de bescheidenheid te laten varen, vindt Michiel Krijvenaar. 

Hij is lobbyist, trainer en coach en besprak in drie bijeenkomsten met lokale 

KBO-bestuurders hoe zij hun onderwerpen op de gemeentelijke agenda 

kunnen krijgen.  

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=679f8d1dc6&e=20dc372863


 

 

Beeldvorming ouderen 

vaak te negatief 

De beeldvorming rondom ouderen is 

vaak te negatief en ouderen worden 

onterecht gestigmatiseerd. Dat 

stellen Lonneke Regter, directeur 

van Fonds Sluyterman van Loo en 

Suzanne Kooij, directeur van het 

fonds RCOAK. En dat is jammer, 

vinden ze, want ouderen hebben zo 

veel te bieden. ‘Ouderen zijn in de 

eerste plaats méns.’ 

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=98a17ad063&e=20dc372863


 

 

Ethiopië: hoe arme 

ouderen er overleven 

met onze steun 

Arm en oud zijn is in Ethiopië 

mensonwaardig zwaar. Minimale 

hulp zorgt voor verlichting. Schrijver 

en bestuurslid van Oud in Afrika Dick 

Wittenberg, maakte op eigen kosten 

een rondreis langs bakens van hoop. 

 

Dick Wittenberg: 

'OPA OF OMA IS DE EXTRA MOND 

DIE MOET WORDEN GEVOED' 

 

lees verder  
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