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Beste Rotterdammers,

We leven in een tijd waar alles en iedereen haast heeft, waar niemand meer tijd voor de ander heeft. 
Ook de politiek heeft daar behoorlijk last van. Er liggen zoveel onderwerpen op de plank. Prestigieuze 
bouwprojecten, grote festivals, gigantische sportevenementen, dat zet Rotterdam als een stad met allure 
op de kaart. Dat is de toekomst, daarmee verleidt een college de jeugd om zich in onze stad te settelen.

Daarmee schiet de aandacht voor de ouderen erbij in. Notabene de hardst groeiende groep in onze stad. 
Het college wil wel aandacht aan de senioren schenken en rekening houden met de behoeften van de 
ouderen maar het college, de politiek, heeft daar eigenlijk helemaal geen tijd voor. Er wordt veelal niet 
MET de ouderen gepraat maar OVER de ouderen. Daarmee doen we de stad en onszelf zoveel tekort. 

Ouderen zijn het cement van de samenleving. Ouderen verbinden het verleden met het heden. 
Ouderen zorgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Ouderen zijn vitaal en zijn verhalenvertellers. 
EEN STAD ZONDER OUDEREN IS EEN STAD ZONDER LEVEN. 

Het is dringend tijd dat wij juist onze senioren gaan horen, juist rekening gaan houden met de senioren. 
En dat begint door MET de ouderen te gaan praten en ook echt naar de verhalen van ouderen te gaan 
luisteren. 

50PLUS Rotterdam trekt het komende jaar de stad in en gaat die verhalen van de ouderen ophalen. 50PLUS 
Rotterdam gaat via een podcast de verhalen uit het verleden, de verhalen uit het heden en de behoeften 
van ouderen vastleggen. Via de Podcast gaat 50PLUS de stem van de ouderen letterlijk de raadszaal 
inbrengen.

Vindt u dit een leuk idee? 
Doet u met ons mee? 
Wilt u uw verhaal vertellen?

Dan bent u welkom en maakt 50PLUS Rotterdam tijd voor u vrij om naar uw verhaal te luisteren en 
vast te leggen in een Podcast. 

Met vriendelijke groet,
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