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'Ruim 90 % van 70-plussers heeftmoeite om hulp te vragen aan mensen die ze niet kennen '
DIT IS EEN NOODKREET AAN ALLE NEDERLANDSE GEMEENTEN :
DOE IETS ! NU !
Het Rode Kruis heeft onlangs onderzocht ofwij Nederlanders in deze coronatijd hulp durven vragen aanmensen die weniet kennen . Zo ' n 40 % heeft er moeitemee hulp te vragen om bijvoorbeeld bood
schappen te doen of de hond uit te laten . Bijmensen van 70 jaar en ouderblijkt dat ruim 90 % te zijn !
Ook bij eenzaamheid blijken 70 -plussers vaak terughoudend als het gaat om een helpende hand te
vragen bij een hulporganisatie .
Juist in deze moeilijke coronatijd is het van het allergrootste belang dat eenzame ouderen goed worden
vastgehouden , datwe aandacht aan ze schenken en dat ze geholpen worden waar nodig . Via hetnationale programma ' Eén tegen Eenzaamheid hebben de gemeenten de opdracht gekregen om iets te
doen aan de bestaande eenzaamheid onder burgers. Ondanks het feit dat gemeenten hun best doen ,vaak gebruikmakend van organisaties die zich met ouderen bezighouden , blijken veel kwetsbare,
eenzame ouderen op geen enkele manier bereikbaar.
Er is voor gemeenten maar één weg om contact temaken met ouderen die zich nu hebbenteruggetrokken , die verder vereenzamen , die kansloos wegzakken in eenzaamheid , zorgen en
verdriet. En dat is : gebruik te maken van de Basisregistratie Personen (BRP).
Via dit systeem kunnen ALLE ouderen getraceerd worden en persoonlijk benaderd . Veel organisaties in
het land die zich met ouderen bezighouden hebben al vaak aangeklopt bij hun gemeente om gebruik te
mogen maken van de BRP. In alle gevallen washet antwoord 'nee', met als motief de privacywetgeving.
Wijbegrijpen zo goed dat privacy een groot goed is en dat we uiterst omzichtig om moeten gaan metprivacygevoelige gegevens. Zeker !Maarhet kan toch niet zo zijn dat , als het welzijn van kwetsbareouderen zo onder druk komtte staan door deze coronacrisis , het enige middel om aldezemensen tebereiken verboden gebied blijft ? Het is nu echt een kwestie van leven en dood. En ja , natuurlijk vinden
ook wij dat de privacywel gewaarborgd moet blijven .
Dit is een noodkreet aan alle gemeenten in Nederland, dus ook aan uw gemeente, om alles op alles tezetten om proactief contact temaken met ALLE thuiswonende alleenstaande senioren van 70 jaar enouder . Om ze zo een helpende hand te kunnen bieden , ze aandacht te geven en contact met ze teonderhouden .
Het is crisis . De Basisregistratie Personen is letterlijk de reddende engel. De enige !
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