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Wie zijn wij? Wat is het NTC project?
Het Need to Connect project heeft tot doel
eenzaamheid te bestrijden, om jonge moeders
tussen 18 en 30 jaar oud te empoweren en 
 verbinden, door middel van art educatie en
het opzetten van een duurzaam nationaal
gemeenschapsplatform en netwerk in alle
partnerlanden.

Het Need to Connect (NTC) project wordt
uitgevoerd door partners van IJsland,
Bulgarije, Italië, Litouwen, Nederland,
Slovenië en Spanje. 

Op 18 januari kwamen alle partners samen
om het project officieel te lanceren en de
geplande activiteiten uit te werken!

Vanwege COVID-19
beperkingen werd de

meeting online
bijgewoond

De meeting werd
georganiseerd door de
projectcoördinator,
Einurd, in Reykjavík,

IJsland

Volgens het JRC Science for Policy rapport van de Europese Commissie uit 2021 is het aantal
eenpersoonshuishoudens in de hele EU sinds 2010 toegenomen en zijn de negatieve gevoelens
("neerslachtig", "gespannen", "eenzaamheid") onder de Europese bevolking toegenomen als gevolg van de
COVID- 19 pandemie.
Jonge moeders zijn een van de groepen die vooral het risico lopen eenzaam te worden: ze zijn vaak
geïsoleerd van hun leeftijdsgenoten, blijven thuis en hebben een beperkt of geen sociaal leven.
Het Need to Connect project heeft als doel deze eenzaamheid aan te pakken en hen te ondersteunen bij
het opbouwen van een nauwere verbinding met anderen en hun omgeving via een landelijk netwerk en
een community platform.

Eenzaamheid in de Europese Unie
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Vind ons online!

facebook.com/needtoconnectproject Need to Connect need_to_connect
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Lanceren van onze website
Meer informatie vindt u op onze website, beschikbaar in het Engels, IJslands, Bulgaars,
Italiaans, Litouws, Nederlands, Sloveens en Spaans. De website bevat informatie over de
doelstellingen van het project, de geplande resultaten en activiteiten, evenals links naar alle
partnerorganisaties.

www.needtoconnect.eu

Deel uw mening en
 ervaringen met ons en

participeer in the project!

Contact:
info@dfw2w.com


