
 

DumDum en De langste tafel van Kampen zijn de winnaars geworden van de ZorgSaamWonen 
Award 2022. ZorgSaamWonen is het landelijk kennisplatform voor wonen, welzijn en zorg. 

 

BUURTROUTES; PLEKKEN VOOR ONTMOETING 

 

Het thema van de Award is Buurtroutes – Plekken voor ontmoeting. Het gaat over hoe de fysieke 
omgeving ontmoeting kan stimuleren, hoe er buurtroutes als plekken voor ontmoeting kunnen 
worden gecreëerd en hoe het fysieke en sociale domein met elkaar verbonden kunnen worden. De 
inzendingen mochten nieuwe ideeën zijn, alsook een pop up idee, wat elke keer in een ander gebied 
tijdelijk de ontmoeting kan stimuleren. Hier hoopten we middels de binnengekomen ideeën 
gezamenlijk een antwoord op te vinden.  

 

ZES GENOMINEERDEN  

 

Voor de Award zijn 20 ideeën ingezonden. Hieruit zijn via de website en door de jury elk drie 
projecten genomineerd. De genomineerden voor de juryprijs waren de projecten DumDum, 
Beweegpad en Eigenaarschap voor Park Kokkebogaard. Voor de publieksprijs waren Stadsreporters, 
De langste tafel van Kampen en HEG (Harmonisch Eetbaar Groen) genomineerd.  

 

TWEE WINNAARS 

 

De genomineerden hebben op 3 oktober tijdens het 
seminar Buurtroutes in Arnhem een 2 minuten-pitch 
gegeven, waarna zowel de jury als het publiek kon 
stemmen op het beste idee. Uiteindelijk kwamen DumDum 
en De langste tafel van Kampen als winnaars uit de bus. 
DumDum is een Ford Transit camper uit 1978 die een straat 
inrijdt waar mensen makkelijk kunnen binnenlopen en 
samenkomen. DumDum oefent een aantrekkingskracht uit 
welke direct zorgt voor ontmoeting tussen buurtgenoten. 
De langste tafel van Kampen bevindt zich achter een 
boerderij en zorgt voor verbinding met de stad. Mensen 
kunnen hier laagdrempelig binnenlopen en met elkaar in 
gesprek gaan en samen iets eten. Dit stimuleert 
ontmoeting en verbinding. Naast de Award ontvangen de 
winnaars financiële en praktische ondersteuning van het 
Oranje Fonds om het idee door te ontwikkelen.  

 
De ZorgSaamWonen Award is een landelijke Award voor 
projecten waar het stimuleren van ontmoeting en het 
tegengaan van eenzaamheid door aanpassingen in de 

fysieke leefomgeving centraal staat. De uitreiking vindt plaats in de Week tegen Eenzaamheid. Bij 
deze Award waren de gemeente Rotterdam, Woonzorg Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en Eén tegen Eenzaamheid aangesloten. 



 
 

OVER ZORGSAAMWONEN  

 

ZorgSaamWonen is het landelijk kennisplatform over voor wonen, welzijn en zorg. Samen werken we 
aan buurten waar mensen prettig wonen, omzien naar elkaar en vitaal ouder kunnen worden. Het 
gaat over ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en voor mensen met psychische 
problematiek of een verstandelijke of lichamelijke beperking die op een prettige manier in de wijk 
willen wonen.  

MEER INFORMATIE 

De 20 inzendingen zijn te vinden op de website van ZorgSaamWonen. De foto’s van het Seminar kun 
je hier bekijken. 

 

Voor meer informatie: Thomas Neef  

0627893679 of tneef@acquirepublishing.com 

 

 

 

https://www.zorgsaamwonen.nl/inzendingenaward2022
https://flic.kr/s/aHBqjAa2jA
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