Bibliotheek aan Huis
Bij de meeste bibliotheken kunnen mensen die aan huis zijn
gebonden gebruik maken van de Bibliotheek aan Huis. Vooraf
geven zij een voorkeur aan. Dit kunnen boeken zijn, maar ook
tijdschriften, muziek- dvd’s of films. Er zijn speciale materialen
voor mensen die slechter gaan zien: groteletterboeken in verschillende genres en luisterboeken op daisy-roms. Een speciale
daisy-speler kan ter kennismaking voor een bepaalde periode
worden geleend. De vrijwilliger komt om de paar weken langs,
zorgt voor het omruilen van materialen en maakt meteen een
praatje. Voor de vrijwilliger is het werk evengoed een leuke
sociale activiteit.

Ouderentafels in IJmond Noord
Onder de naam de Lonkende Leestafel gaat de bibliotheek
IJmond Noord wekelijks naar ouderen toe. Een vrijwilliger van
de bibliotheek komt in Beverwijk en Heemskerk op plekken
waar senioren wonen en gaat met een groep mensen aan tafel.
Het draait om boeken en taal en er wordt gepraat over vroeger.
De vrijwilliger begeleidt de bijeenkomst en leest voor. Er wordt
regelmatig een draagbare multitouchtafel gebruikt, met
bijvoorbeeld liedjes van vroeger, de keuken van vroeger of de
geschiedenis van de IJmond. Er is iedere week een ander thema
en iedere oudere kan voor een kleine bijdrage meedoen.
Doelen van de Lonkende Leestafel zijn o.a. voorkoming van
verlies van leesvaardigheid, bestrijden van eenzaamheid en
het aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding.
De bibliotheek gaat graag met u in gesprek over het onderwerp
eenzaamheid. Met hoe meer partners we samen kunnen
optrekken om eenzaamheid te bestrijden, hoe beter het is voor
de mensen waarvoor we het doen. Neem hiervoor contact op
met uw lokale bibliotheek.
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Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 40 procent van de
Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. 10 procent van hen
voelt zich zelfs ernstig eenzaam.
Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking voor, maar
wordt door bepaalde groepen meer ervaren. Denk daarbij aan
ouderen, lager opgeleiden, mensen met een niet-westerse
achtergrond en mensen die in stedelijke gebieden wonen.
Sinds 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet van kracht.
‘Ontmoeting & debat’ is hierin vastgesteld als één van de vijf
wettelijke bibliotheekfuncties. Veel bibliotheken geven daarom
extra ruimte aan sociale activiteiten.
Een wervingsbord met ‘Welkom eenzamen, deze activiteit is
speciaal voor u’, zet geen zoden aan de dijk. Daarom organiseren
bibliotheken een keur aan laagdrempelige, sociale activiteiten,
zoals inloopochtenden, leesclubs, taallessen, debatavonden
en workshops. Zij dragen hiermee bij aan de bestrijding van
eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk percentage bezoekers door inspanningen van de bibliotheek minder
eenzaamheid ervaart. Ter illustratie de cijfers van de bibliotheek
Heiloo uit een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van
de bibliotheek:

34% geeft aan door
de bibliotheek onder
de mensen te zijn
geweest

17% geeft aan zich
door de bibliotheek
minder eenzaam te
voelen

•	Bibliotheken vormen een fijnmazig netwerk in de provincie.
Voor bijna iedereen is een vestiging op korte afstand
bereikbaar.
•	De bibliotheek is van oudsher een laagdrempelige
instelling: iedereen is welkom en bezoekers worden
nergens toe verplicht. Een deel van de dienstverlening is
gratis.
•	Bibliotheken werken met heel veel sociale en culturele
organisaties en instellingen samen.
• Bibliotheken zijn zowel heel lokaal als regionaal actief.
•	Bibliotheken verwijzen bezoekers actief door naar hun
(sociale) samenwerkingspartners.

Drie inspirerende voorbeelden
Dag & Dauw
Onder de naam ‘Dag & Dauw’ organiseren wijkprogrammateams – steeds bestaande uit circa tien zestigplussers - in
Alkmaar en omgeving series activiteiten voor andere senioren.
Mensen kunnen op een vast tijdstip in de week op verschillende
plekken in de stad, waaronder in de bibliotheek, terecht voor
hun moment vol gezelligheid, cultuur en creativiteit.
Tijdens lezingen over bijvoorbeeld opera, de voetbalclub AZ,
genealogie, muziek of chocola ontmoeten bezoekers elkaar in
een informele omgeving. Het programmateam organiseert
ook actieve activiteiten zoals workshops dans, theater, zang,
schilderen of papieren bloemen maken.
Het programma is zo divers dat er voor iedereen wel iets bij zit.
Er zijn al heel wat vriendschappen, eet- en filmclubjes ontstaan
nadat mensen elkaar ontmoetten.
Meer informatie: www.dagendauwagenda.nl

