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Veel mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Dit is een nijpend maatschappelijk vraagstuk wat
tijdens de coronacrisis afgelopen jaren alleen maar is versterkt. Met name kwetsbare ouderen zijn
een belangrijke risicogroep in de prevalentie van eenzaamheid. Met het programma ‘Brabantse
Boules’, in aanloop naar het EK Petanque 2022, heeft More2Win samen met haar partners een
bijdrage willen leveren aan het terugdringen van eenzaamheid. Via plezier en beweging legden
deelnemers tijdens de lokale wijktoernooien van dit petanque programma nieuwe contacten
en werden deze geborgd op plekken waar die het belangrijkste zijn: in de wijken van Brabantse
steden. Deze factsheet presenteert de resultaten van de Brabantse Boules 2022.

De resultaten in deze factsheet komen voort uit de vragenlijsten die zijn afgenomen onder de deelnemers op de laatste
speelavonden van de wijktoernooien. Voor een verdieping en verdere uitwerking van deze resultaten kan onze volledige
impactrapportage worden geraadpleegd. Vragen of opmerkingen? sebastiaan@more2win.com & aukje@more2win.com

www.more2win.com
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Brabantse Boules 2022
Doorstroom vereniging

Effecten

Veel enthousiasme onder de respondenten om te (blijven)
boulen. “Zou u willen blijven boulen/petanque spelen bij
een vereniging?”

Gemiddelde deelnemende gemeenten.
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“46% van de deelnemers heeft
nieuwe mensen leren kennen
waar zij goed mee op kunnen
schieten.”

Ken ik meer
mensen uit de
buurt

Vaker contact met
buurtgenoten

Ik ben al lid óf speel met een vast groepje

De Brabantse Boules scoort vooral hoog op sociale items
(nieuwe vriendschappen en mensen leren kennen).
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opschieten

highlights
Gemiddelde deelnemende gemeenten.
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Impact
49% van de (misschien) eenzamen gaf aan zich minder
eenzaam te hebben gevoeld door en tijdens de Brabantse
Boules: “Afgelopen maand voelde ik me minder eenzaam
door de wijktoernooien.”
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Wat was dit gaaf zeg. Pas
begonnen met petanque en
dan dit. Gewoon geweldig!

Nee

- Deelnemer uit ‘s-Hertogenbosch
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