
 
Waar penvrienden aan elkaar

gekoppeld worden zodat we in deze
bizarre tĳd een klein beetje minder

alleen zĳn. 

Brieven aan Bep



 

HOE WERKT HET? 

 

Welkom bĳ Brieven aan Bep. Hét penvriendenproject opgezet
voor ouderen in (onder andere) verzorgingstehuizen.

Geïnteresseerde ouderen worden door ons gekoppeld aan
enthousiaste brievenschrĳvers zoals jĳ! Op deze manier

bouwen we aan ontzettend waardevol contact, je bent een held!
 

Ben je gekoppeld aan een oudere? YES! Gefeliciteerd. Dan zĳn
er nu een aantal dingen erg belangrĳk. 

 
1

Jĳ begint met de eerste brief. Van ons krĳg je een adres en een
naam van een oudere. Je krĳgt van ons tips voor het schrĳven

van een eerste brief, maar gebruik ook vooral jouw eigen
creatieve ideeën! 

 
2

Ook wĳ moeten rekening houden met het vervelende COVID-
19 virus. Was daarom voor het schrĳven, oppakken en posten

van de brief altĳd je handen! 
 
3

Om voor nog meer veiligheid te zorgen kun je in de brief of op
de envelop schrĳven dat de ontvanger ook zĳn of haar handen

wast na het  lezen van de brief. Better safe than sorry! 
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EN DAN? 

 

 
 
4

Zodra je een brief terugkrĳgt van de oudere is het weer aan jou
om te reageren. Je kunt je voorstellen dat een oudere juist in

deze periode enorm veel waarde hecht aan de brieven. Zorg er
dan ook voor dat je in ieder geval in deze crisisperiode ALTĲD
binnen 5 dagen reageert! Dit is voor ons, maar vooral voor de
oudere echt heel belangrĳk. Mocht het niet lukken, neem dan

contact met ons op. 
 
5

Houd er rekening mee dat dit voor ouderen geen makkelĳke
periode is, wees daarom ten alle tĳden lief en beleefd. Samen

zorgen wĳ voor een glimlach op het gezicht van jouw
penvriend(in)! 

 
6

Toon interesse in de oudere, maar vertel ook genoeg over jouw
eigen leven. Uit ervaring weten we dat mensen dit onwĳs leuk

vinden om te horen. Vertel op! 
 

Extra COVID-19 maatregel
Met de verzorgingstehuizen spreken wĳ af dat de brieven pas

na 48 uur opgepakt worden. Dit om de kans op besmetting
volledig uit te sluiten. Houd je alsnog aan alle eerdere

voorschriften!
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We zĳn onwĳs blĳ met jouw inzet. Het betekent veel voor
ons dat je dit wil doen. Je kunt dan ook altĳd contact met

ons opnemen zodra je ergens niet uitkomt of als je iets
wil delen. Ook mooie en bĳzondere brieven lezen wĳ

graag, dus deel vooral! 
 

Vragen? Schroom niet. We houden contact, held! 

TOT SLOT 
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