
Alliantie Tegen Eenzaamheid deelt 1000 Ramadanpakketten uit aan 

behoeftigen in heel Nederland. 
 

Dit jaar zullen voor het eerst landelijk Ramadanpakketten worden uitgedeeld door de Alliantie Tegen 

Eenzaamheid. De Alliantie rekent erop dit jaar tenminste 1000 pakketten mag verzorgen.   

De Alliantie tegen Eenzaamheid is opgezet vanuit Islamitisch perspectief, en 
is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, met als 
gezamenlijk doel het signaleren en bestrijden van eenzaamheid zowel binnen 
als buiten de Islamitische gemeenschap. De aangesloten organisaties zijn 
werkzaam in verschillende regio’s binnen Nederland, en brengen elk hun 
eigen specialisme om zo het doel te realiseren. 

De samenwerkende organisaties hebben gemerkt dat er vele behoeftigen zijn 
in de samenleving die in deze periode, met name in de tijd van de pandemie, 
niet zelfvoorzienend kunnen zijn in bepaalde levensmiddelen. Met deze actie 
wil de Alliantie Tegen eenzaamheid de behoeftigen een steuntje in de rug 
bieden, zodat zij ook met een goed gevoel de Heilige maand Ramadan in 
gaan. 

Behoeftigen hebben de gelegenheid zich aan te melden voor één van de 
pakketten, die vervolgens door vrijwilligers worden samengesteld en 
afgeleverd worden bij de mensen thuis. Dit zal gebeuren op 10 en 11 april, 
het weekend voor de aanvang van de Ramadan. 

Dit is slechts één van de initiatieven van de Alliantie Tegen Eenzaamheid. Uiteindelijk wil de Alliantie een 

platform bieden aan mensen die eenzaamheid ervaren en de behoefte voelen dit te bespreken. Daarnaast biedt 

de Alliantie een hulplijn voor het signaleren van eenzaamheid en streeft de Alliantie er naar een actieve rol te 

spelen in de bestrijding hiervan. Door het organiseren van deze uiteenlopende initiatieven, wil de Alliantie steun 

bieden aan de mensen die dit nodig hebben ongeacht hun achtergrond, levensovertuiging of leeftijd.  

 

Voelt u zich eenzaam of ongehoord, en bent u opzoek naar een manier om dit gevoel te doorbreken? Of kent u iemand die 

wel een steun in de rug zou kunnen gebruiken? Bezoek https://alliantietegeneenzaamheid.nl/ of mail naar 

info@alliantietegeneenzaamheid.nl. 
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