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‘Vrijwilligerswerk: voor ieder wat wils’
Samen op stap, sporten bij een vereniging, ervaringen delen, samen koken en eten, de taal leren, samen de post doornemen. Het
zijn een paar voorbeelden hoe we elkaar kunnen steunen. In dit
magazine komen vrijwilligers en organisaties aan het woord. Veel
mensen doen iets voor een ander, zijn een fijne buur, een actieve
bewoner. Hun verhalen zijn een bron van inspiratie voor andere
vrijwilligers, voor iedereen die twijfelt over vrijwilligerswerk,
én voor organisaties die met vrijwilligers werken. Wat kunnen
sportverenigingen doen om mensen met een beperking te laten
meesporten? Gertjan Bolle vertelt hoe zijn tafeltennisvereniging
daarmee omgaat. Rianne Bos vertelt wat het Diaconaal Aandachts
Centrum heeft gehad aan de door Indebuurt033 georganiseerde
training ‘Expeditie naar nieuwe gezichten’. Soms is het fijn om ervaringen te delen, te leren van anderen. Vivian Willemsen vertelt
hoe zij de 12-jarige Marloes ondersteunt. Haar positie thuis lijkt
zoveel op wat zij vroeger als kind heeft meegemaakt. Ze kan die
ervaring nu gebruiken om iemand te helpen.
Naast ervaringsverhalen geeft het magazine informatie over de
dienstverlening van Indebuurt033. Hoe kunnen wij met bijvoorbeeld de Vrijwilligersvacaturebank ondersteunen in de werving
van vrijwilligers? Welk trainingsaanbod is er in Amersfoort te

Indebuurt033

Beste lezer,

p

Inge Wellecomme, manager Indebuurt033.

vinden via de VrijwilligersAcademie? Ook stellen onze eigen
vrijwilligersmakelaars, Lisette en Anne zich voor.
We wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie. En wat vrijwilligerswerk zo bijzonder maakt. Er is voor ieder wat wils! Kom
langs in één van onze Informatiewinkels voor meer informatie en
advies of bezoek onze website www.indebuurt033.nl. Voor leuke
activiteiten kijk je op www.samenindebuurt033.nl.
Groeten, Inge Wellecomme, manager Indebuurt033.
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Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Wij bieden ondersteuning aan inwoners
die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen
organiseren.
Ook zijn we er voor mensen die anderen willen ontmoeten, die
vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of andere leefgebieden.
In deze bijlage vertellen Amersfoorters wat vrijwilligerswerk
hen oplevert, want bijna altijd levert je inzetten voor een ander,
een win-winsituatie op.
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Marco Jansen
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Vrijwilligersmakelaars
Lisette de Koning en
Anne Zwamborn uit
Amersfoort brengen
vraag en aanbod bij
elkaar en bieden
ondersteuning. „Hoe
fantastisch is het dat
mensen, naast al hun
andere bezigheden,
bereid zijn om hun
talent en hun tijd voor
anderen in te zetten?”

p

Lisette en Anne informeren en adviseren en als specifieke kennis nodig is, dan gaan we daar naar op zoek.

‘Voor vrijwilligers en
organisaties’
De vrijwilligersmakelaars van Indebuurt033 ondersteunen vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties bij uiteenlopende vragen
rondom vrijwilligerswerk. Ook zorgen ze dat je gebruik kan
maken van de Vrijwilligersvacaturebank en VrijwilligersAcademie. Lisette: „Organisaties kunnen hun vacature plaatsen in
de digitale vrijwilligersvacaturebank. Mensen die iets voor een
ander willen doen kunnen hierop reageren. Wij kijken of de
motivatie van de vrijwilliger past bij de vraag van de organisatie. Als er een match is, koppelen wij beide partijen aan elkaar
en kunnen ze met elkaar kennis maken om te zien of het in de
praktijk echt klikt. Ook kunnen wij helpen bij het opstellen van
een aantrekkelijke vacature en bieden we een platform om deze
goed onder de aandacht te brengen.”
De VrijwilligersAcademie heeft een breed trainingsaanbod
voor vrijwilligers. Anne: „Er zijn vrij veel organisaties die
trainingen geven aan hun eigen vrijwilligers. Steeds meer organisaties zijn bereid om hun training ook open te stellen voor
andere vrijwilligers die geen training bij hun eigen organisatie
kunnen volgen. Zo kunnen vrijwilligers van bewonersinitiatieven of kleine organisaties die zelf geen trainingen geven
toch een training volgen die past bij hun vrijwilligerswerk. Wij
verzamelen al het trainingsaanbod.”
Indebuurt033 organiseert zelf ook trainingen en informatie-

bijeenkomsten voor ondersteunende kennis bij vrijwilligerswerk. Deze worden gegeven door medewerkers van Indebuurt033, door een externe trainer of een ervaringsdeskundige.
„Dit varieert van een online webinar tot een bijeenkomst op
locatie. We kijken of er bredere behoefte is en spelen in op de
vragen die leven in de stad.”
Voor organisatieadvies en ondersteuning kunnen vrijwilligersorganisaties terecht met praktische vragen, maar ook
complexere vraagstukken. „Zoals wet- en regelgeving rondom
werken met vrijwilligers, een snel groeiende organisatie die
je boven het hoofd groeit, verversing van het bestuur of een
teruglopend aantal deelnemers of vrijwilligers. We informeren en adviseren en als specifieke kennis nodig is, dan gaan
we daar naar op zoek in de stad. Voor organisaties die tijdelijk
ondersteuning nodig hebben kunnen we een adviestraject
verzorgen.”
Indebuurt033 is bekend van de Informatiewinkels. Hier kun
je ook terecht als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk, wilt
sparren over wat bij je past en vragen stellen over wat je tegenkomt in je vrijwilligerswerk. „Stel je vraag, wij helpen je graag
verder.”
Lisette de Koning en Anne Zwamborn, va@indebuurt033.nl, tel.
033-2048677, www.indebuurt033.nl/vrijwilligers.
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Vrijwilligersspreekuur Indebuurt033

Arnoud J Spaaij

Samen bedachten Rita en Diana het Spreekuur Ontmoeten en
Vrijwilligerswerk. Vanuit de Informatiewinkel van Indebuurt033
in Liendert werd het als proef gestart en sinds dit voorjaar hebben alle vier de Informatiewinkels in de stad een eigen spreekuur.
„We hadden allemaal het idee dat de enorme ervaring van onze
vrijwillig dienstverlener Rita een heel goede basis zou zijn voor
een spreekuur voor vragen over vrijwilligerswerk, maatjes, mantelzorg en activiteiten in de wijk”, vertelt Diana Wouters, coördinator van de Informatiewinkel. Het initiatief is heel goed aangeslagen. Rita Pawiroredjo bleek een gouden greep met al haar
ervaring in begeleiding van mensen die opzoek zijn naar vrijwilligerswerk. „Daar richten we ons op”, zegt Rita.,,Tijdens het
spreekuur leg ik de basis die leidt tot een match. We gebruiken
de Vrijwilligersvacaturebank om te kijken wat er beschikbaar
is. Meestal kan ik in korte sessies en met enkele gesprekken de
mensen al een plek geven.“
Mensen die vrijwilligerswerk gaan doen zijn heel verschillend
zegt Rita: „Het kan zijn vanuit een burnout-situatie of pensionado’s. Anderen zoeken gewoon weer meer sociaal contact. We
werken eraan dat mensen zelfredzaam zijn. Maar het kan ook zijn
dat mensen als eerste stap naar een andere toekomst via ons als
vrijwilliger aan de slag willen.”
Rita maakte een match voor vrijwilligster Khatira Gharibzada.

p

Rita Pawiroredjo en Khatira Gharibzada zijn blij met de goede match.

Khatira ging in augustus als gastvrouw en administratief medewerkster in buurthuis Klokhuis in Randenbroek aan de slag. „Ik
ben echt heel blij met de begeleiding van Rita”, zegt ze. „En het
werk geeft veel voldoening. De mensen in het Klokhuis hebben
ook veel begrip voor mijn situatie. Ik wil graag uiteindelijk naar
betaald werk.”
Neem contact op met de Informatiewinkel bij jou in de buurt:
indebuurt033.nl/informatiewinkels of tel. 033-2048677.

De Luisterlijn is er 24 uur per dag

Arnoud J Spaaij

zich al zo’n zeven jaar in. „Na een artikel in De Stad Amersfoort
heb ik me gemeld. Dat artikel raakte me.” Scherpenzeel vertelt
een verhaal over een beller die ruzie had met zijn vrouw. „De
man keerde nog tijdens ons gesprek terug naar zijn vrouw met
een bos bloemen. Dat is toch prachtig? Verhalen zijn soms verdrietig, maar uithuilen, daar knappen mensen van op.”

p

Door heel het land zijn locaties vanwaar de Luisterlijn opereert.

Vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week kan je anoniem contact opnemen met de Luisterlijn. Landelijk luisteren zo’n
1.500 vrijwilligers naar alles wat mensen dwars zit, mooi of moeilijk vinden of hun problemen.
„Je krijgt zoveel energie terug”, zegt Bert Scherpenzeel als hij uitlegt waarom hij vrijwilliger is bij de Luisterlijn. Inmiddels zet hij

Voordat vrijwilligers aan de slag gaan, vindt er een intake en
een interne training plaats. „Ja, dat is nodig”, weet Scherpenzeel.
„Vrijwilligers worden ook verder begeleid. Je moet het kunnen,
maar er is vanuit de organisatie ook veel steun. Gesprekken met
mensen die bellen zijn soms complex. We luisteren vaak alleen of
verwijzen door naar hulpinstanties. Alles is ook anoniem.”
Heel wat vrijwilligers zijn al langer betrokken bij de Luisterlijn
terwijl sommigen zich juist korter inzetten. „Studenten die in een
sociale of psychische richting studeren combineren het vaak.
Er zijn ook veel zestigplussers die bij de Luisterlijn actief zijn.”
Vrijwilligers kunnen zelf aangeven hoeveel en wanneer ze een
dienst willen doen. Scherpenzeel: „Ja daarin is veel mogelijk al is
er ook een minimale inzet nodig. Er is dan ook zeker meer plek
voor nieuwe vrijwilligers.”
Meer informatie op www.deluisterlijn.nl, amersfoort@deluisterlijn.nl of tel. 033-2100405.
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Belal Abbadi en Douwe de Graaf zijn lid van de stuurgroep Buddy
tot Buddy Amersfoort. Ze zijn ook vrienden. Vriendschap is ook
heel vaak de basis die Buddy to Buddy zo uniek maakt en die Belal ongelooflijk goed hielp om in Nederland kansen te benutten.
Het verhaal dat Belal vertelt over zijn ingewikkelde reis vanuit
Syrië is lang. De reis was moeilijk en ging van Saudi-Arabië, Turkije, Cyprus, Hongarije naar Nederland. Het is ook een omvangrijke levensreis meent hij: „Als ik niet was weggegaan uit Syrië
en heb meegemaakt wat ik meemaakte, had ik nooit de kansen
kunnen benutten die ik nu heb kunnen aangrijpen. Ik leerde onderweg veel”, zegt hij positief. Onderweg studeerde hij letterlijk,
maar Belal duidt ook op de levenslessen die hij mee kreeg. Zijn
reis omvat meerdere jaren en hij was in Saudi-Arabië, waar hij
Engels als tweede taal leerde en terwijl hij in Turkije was, leerde
hij ook dáár de taal. Nu hij hier is, is zijn reis eigenlijk nog niet
ten einde. „Ik merkte toen ik in Nederland kwam dat er zóveel
kansen zijn. Met mijn opleiding in de civiele techniek solliciteerde ik bij een bedrijf in Utrecht maar sprak nog geen Nederlands.
Ik dacht met Engels de goede basis te hebben, maar werd er op
afgewezen. Daarom heb ik een taalcursus gedaan en daarna ben
ik teruggegaan naar dat bedrijf. Toen mocht ik gelijk starten.”
De integratie vindt Belal eigenlijk de normaalste zaak. Het pro-
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Arnoud J Spaaij

Buddy ot Buddy helpt nieuwkomers

p

Douwe en Belal zetten zich nu via de stuurgroep in voor Buddy to Buddy.

gramma van Buddy to Buddy hielp hem absoluut. „Ik ben nog
steeds bevriend met mijn buddy Mariska. En weet je, integreren is teamsport. Daarom is Douwe er ook. Hij helpt me omdat
hij Arabisch spreekt.” Buddy tot Buddy is zoveel meer dan alleen
nieuwkomers die worden gekoppeld aan stadsgenoten. „Ja”, bevestigt Douwe: „We kunnen er oneindig veel over vertellen.”
Meer informatie via www.buddytobuddy.nl of amersfoort@buddytobuddy.nl.
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Buurthuiskamer ONE voor iedereen
Een flink lange lijst met activiteiten somt vrijwilligster Rita
Rethmeijer op. De buurthuiskamer van ONE Kattenbroek is jong,
maar nu al zijn er volop activiteiten.

Arnoud J Spaaij

Afgelopen september kwam wethouder Micheline Paffen-Zeenni de hele nieuwe ontmoetingsplek openen. ,,ONE staat voor
Omzien Naar Elkaar”, legt Rita Rethmeijer uit. Ze woont midden
in Kattenbroek en ze is kort na de eerste ideeën voor een mooie
buurthuiskamer in de wijk Kattenbroek actief geworden als
vrijwilligster. Voor ONE dan, want Rita is ook actief voor allerlei
andere dingen.
„Maar nu zijn we bezig met de buurthuiskamer”, stuurt ze het
gesprek terug naar het ONE Kattenbroek. „Het is opgezet door
een groep actieve bewoners. En we hebben in overleg met Portaal
een hele mooie ruimte gekregen tegen verbruikskosten. Daarom
kunnen de activiteiten ook tegen heel geringe kosten of voor niks
georganiseerd worden. Iedereen mag komen”, benadrukt Rita.
Het opstarten was veel werk. Samen met andere vrijwilligsters
is er een stichting opgericht van waaruit de activiteiten worden
georganiseerd. Silvia Philippi, Alena Filatnikava, Eefke Wesdorp
en Rita Rethmeier hebben zich ingezet om de ontmoetingsruimte geopend te krijgen. Woensdag en vrijdag is er ‘s morgens een
inloop. „Voor een kop koffie of gewoon om gezellig bij te praten”,
zegt Rita om vooral zoveel mogelijk de nieuwe activiteiten ook

p

Rita is vrijwel dagelijks bezig voor de nieuwe buurthuiskamer.

bekend te maken. „We doen spelletjes en meerdere gebruikers
hebben al een plek gevonden in de ruimte. Vrijdag is er zelfgemaakte soep uit de eigen moestuin achter. Sponsors hebben ook
gezorgd voor een deel van de inrichting en met diverse activiteiten worden we ondersteunt. Het is echt heel fijn dat bedrijven dat
willen doen.”
Meer informatie: www.one-kattenbroek.nl of info@one-kattenbroek.nl.

Arnoud J Spaaij

‘Podium al bedacht door Ashok Bhalotra’

p

In de vijver van Kattenbroek is plek genoeg voor het podium.

Nogal roerloos ligt het water van de vijver in Kattenbroek te
wachten tot er weer een bruisend evenement plaatsvindt. Daarvoor is wel een nieuw podium nodig, vinden Jacques en Mary
Smulders.
Architect Ashok Bhalotra bedacht toen hij de wijk Kattenbroek
ontwierp niet alleen de centrale vijver, maar ook de vele manieren waarop het park erom gebruikt zou worden door de bewo-

ners. Een ruim amfitheater voor enkele honderden mensen met
een eilandpodium in het water werd één van de elementen in
de vijver. Nadat het podium een aantal keren was gebruikt voor
concerten, werd het tijdens een renovatie van de oevers van de
vijver door de gemeente gesloopt. „En er kwam niets voor terug”,
vertelt Jacques Smulders. Samen met zijn zus Mary zet hij zich als
bewoner in om het podium in ere te herstellen. Het proces kost ze
veel energie en tijd: „We hebben contact met verschillende buurtverenigingen, betrokken instanties en de gemeente. Die hebben
gelukkig wel positief gereageerd en daarmee moet het ook lukken
om de benodigde financiering rond te krijgen. Voor een betonnen
podium is dat zo’n 100.000 euro”, berekend Jacques. Mary vult
aan: „De oude fundering ligt er nog en wij denken dat die weer
gebruikt kan worden. Hoe het er precies uit moet zien? Als het
maar in het water ligt.”
Om weer mooie dingen te kunnen organiseren, hebben beide
actieve bewoners contact met meerdere organisaties. „We hebben
daarvoor contact met Indebuurt033. Ook voor Scholen in de
Kunst is het een prachtige plek. De gemeente ziet dan ook graag
een ingevulde evenementenagenda. Wij denken aan vooral theater en concerten. Er is ruimte voor een talentenjacht, muziekoptredens en we denken ook aan bijvoorbeeld de jaarafsluiting van
basisscholen.”
Meer informatie: Mary Smulders, tel. 06-13285307.
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Stichting Petje Af biedt aan kinderen tussen tien en veertien jaar
een programma op zondag waarmee zij inzicht krijgen in drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden in de wereld. Gwen
Kistler is programmacoördinator. Zij is op zoek naar vrijwilligers
die willen vertellen over hun vakgebied.
Jongeren uit Amersfoort komen zeven blokken van vier zondagen
(van september tot juli) bij elkaar voor het programma van Petje
Af. Gwen vertelt over de activiteiten die in de wijken Schuilenburg, Liendert en Kruiskamp Koppel worden gehouden. ,,Ondernemers geven een interactief college over hun beroep. Bijvoorbeeld een chirurg van het UMC die niet alleen vertelt over diens
werk, maar ook over al die mensen die nodig zijn bij een operatie.
We hebben onlangs een kok te gast gehad die de kinderen leerde
hoe sambal gemaakt moet worden, maar ondertussen ook over
zijn hobby rappen vertelde.”
De zondagse sessies zijn bedoeld om kinderen te interesseren en
om verborgen talenten te ontdekken. ,,Maar we zijn alles behalve
school”, verduidelijkt Gwen. ,,Ik geloof dat kansen voor alle kinderen gelijk kunnen zijn. Dat zorgt voor minder tegenstellingen in
de maatschappij. Wij bieden een plek voor ontdekking, creatief,
innovatief en interactief. De laatste zondag sluiten wij af met een
uitje, bijvoorbeeld naar een museum of het filmfestival. Kinderen

Indebuurt033

Je beroep als vrijwilligerswerk

p

Een middag voor de kinderen in Schuilenburg, samen met het UMC.

die zich bij ons aanmelden mogen drie jaar meedoen en hebben
’s maandags op school een reden om hun hand op te steken als er
gevraagd wordt of zij iets leuks hebben gedaan in het weekend.”
Gwen en haar team zijn op zoek naar ondernemers die voor Petje
Af willen vertellen over hun beroep. ,,Kom over je talenten vertellen, hoe je zover bent gekomen, geef een demonstratie van wat je
doet. Zoek het gesprek met de kinderen op.”
Daarnaast is er bij Petje Af ruimte voor mensen die, op vrijwillige
basis, de kinderen willen begeleiden. Bel voor meer informatie
hierover met Gwen: tel. 088-3301120.
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OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK? OF KUN JE ADVIES GEBRUIKEN?

033

www.indebuurt033.nl

Loop binnen bij een van de Informatiewinkels in de stad of bezoek de website:
www.indebuurt033.nl/vrijwilligers. Bellen mag ook, via 033-2048677 of mail naar info@indebuurt033.nl.
Zoek je een vrijwilliger, een training of advies voor je organisatie?
Bezoek de website of neem contact op met de vrijwilligersmakelaars via 033-2048677 of e-mail va@indebuurt033.nl
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Peter Beijer

Peter Beijer

‘Ervaringsmaatjes’ is
een project waar jonge
vrijwilligers die zelf
zijn opgegroeid met
zorg in het gezin,
ondersteuning bieden
aan jonge
mantelzorgers tot 18
jaar. Vivian Willemsen
is zo’n ervaringsmaatje.
Zij ondersteunt de
12-jarige Marloes van
Barneveld.

p

Marloes en Vivian zijn ervaringsmaatjes. ‘Je ontwikkelt enorme voelsprieten en dat zie ik ook bij Marloes.’

‘Ervaringsmaatjes’
Marloes en Vivian
Marloes zit gezellig op de bank bij Vivian thuis. Vivian: ,,Mara
loes komt vandaag logeren. We kennen elkaar nu anderhalf
jaar. Haar positie thuis lijkt zo veel op wat ik vroeger als kind
heb meegemaakt. Ik groeide op in een pleeggezin, omdat mijn
moeder psychische problemen had. Zo werd ik op jonge leeftijd
al mantelzorger”
Een Ervaringsmaatje biedt een luisterend oor, ondersteunt bij
praktische zaken en is er voor de gezelligheid. Marloes is heel
blij met de situatie. ,,Mijn broertje Gido heeft het syndroom van
Down en de meeste aandacht gaat naar hem. Gido kan heel lief
zijn hoor, maar soms is hij ook heel moeilijk.”
Vivian Willemsen: ,,Wat mij als kind al opviel was dat mijn
moeder en jongere zusje vaak gespaard bleven in veel situaties.
Dan werd me vaak gezegd: Daar kunnen ze niks aan doen, zo
zijn ze nu eenmaal. Wat dat voor mij voor gevolgen had, was
onder meer dat ik vaak op mijn tenen liep en me onzichtbaar
voelde. Je ontwikkelt enorme voelsprieten en dat zie ik ook
bij Marloes. Dat zorgt vaak voor opgekropte woede wat er dan
ergens anders dan thuis uitkomt bijvoorbeeld op school. Maar
eigenlijk blijven alle emoties aan de oppervlakte, omdat je
constant alert bent. Er wordt altijd van je verwacht dat je de
verstandigste moet zijn. Maar een kind heeft af en toe ook recht

om kind te zijn.”
Vivian en Marloes zijn na een kennismakingsgesprek aan ela
kaar gekoppeld via ‘Ervaringsmaatjes’. ,,We doen samen leuke
dingen, ze is hier altijd welkom en wat ook fijn is, haar school is
hier vlakbij.”
Marloes ziet Vivian niet meer als maatje: ,,Nee, ze is meer een
dikke vriendin en ook een tweede moeder voor mij. Met Fajèn,
de dochter van Vivian, kan ik ook goed opschieten.”
Vivian is blij dat er zoiets is als Ervaringsmaatjes. ,,In mijn tijd
was dat niet. Dus toen ik over dit project las had het wel mijn
aandacht. Hier kan ik echt iets betekenen voor iemand anders
en ik ben blij dat die persoon Marloes is.”
Het contact met Marloes haar ouders is goed benadrukt Vivian.
,,Zij zijn blij met de situatie en gunnen Marloes haar momenten
bij ons. Het traject duurt normaliter één jaar, maar wij zijn door
onze goede ervaringen al anderhalf jaar maatje. Ervaringsmaa
tjes organiseert evaluaties met de ouders onder begeleiding van
een psycholoog. Deze situatie is voor alle partijen zo fijn.”
Wil je ook je ervaring inzetten om iemand te helpen? Neem
dan contact op met maatjesprojecten@indebuurt033.nl, of tel.
033-2048677.
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Wind door je haar met een Fietsmaatje
Sinds augustus 2021 maakt FietsMaatjesNieuwland het mogelijk
dat deelnemers die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, toch een fietstocht gaan maken. Bijvoorbeeld ouderen, licht
gehandicapten of mensen met een tijdelijke blessure. Deelnemers
kunnen fietstochten van circa één tot drie uur maken op de DUOfiets met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid
om zelf mee te trappen of mee te rijden naast een fietsmaatje die
trapt en stuurt.

Privéfoto

Clarie Bruijn is een fietsmaatje. Zij gaat er wekelijks op uit met
Hannie die niet zelfstandig kan fietsen en geniet van het buitenzijn. ,,Het is heerlijk om te doen”, vertelt Clarie. ,,Ik fiets zelf
graag, ik hou van de buitenlucht en ik heb dit eerder gedaan met
mijn, inmiddels overleden, moeder. Ik kan dit nu niet meer met
mijn eigen moeder doen, maar ik doe dit graag voor anderen.
Voor mij zit daar een mooie symboliek in”

p

Clarie Bruijn met Hannie Mes op pad met de Duo-fiets

fietsmaatjes nodig. Ik zou zeggen: meld je aan. Dit plezier moet je
jezelf en ook die ander gunnen.”

Clarie en Hannie gaan wekelijks de paden op en de lanen in
en telkens weer een andere bestemming. ,,We komen overal en
ontdekken elke keer weer een nieuw stukje van deze prachtige omgeving”, vertelt de enthousiaste Clarie. ,,Van De Laak in
Vathorst tot een rondje Eem, naar de Soesterduinen, Spakenburg
en Coelhorst. FietsMaatjesNieuwland heeft nog veel meer aanvragen van mensen die dit graag willen ervaren. Er zijn dus meer

Gebruik maken van de fiets:
Gebruik maken van de fiets om een rit te maken als deelnemer of
als vrijwilliger/fietsmaatje? Bel met: Magda van Dijk: 06-38209295
of e-mail via Duofiets@smwn.site. De Duofiets kost 5 euro per
dagdeel. Vaker fietsen kan met een 5-rittenkaart van 20 euro.

Peter Beijer

‘Rust en structuur in een gezin brengen’

p

Ria Bloemendal: ‘Ik begeleid nu namens Home-Start vier gezinnen.’

Ria Bloemendal werkt als vrijwilliger voor Home-Start. ,,Mijn
motivatie? Mantelzorg is mij bekend. Ik heb veel met kinderen
gewerkt, zij zijn mijn motivatie. Een advertentie in de krant bracht
mij bij Home-Start. Een vrijwilliger van Home-Start trekt een
tijd lang, minimaal een jaar, met een gezin op. Op basis van de
hulpvragen kijkt de vrijwilliger mee in het gezin. Ria: ,,We komen
op een laagdrempelige manier binnen in het gezin. We hebben

geen tijdsdruk en een luisterend oor kan soms al genoeg zijn. Je
krijgt te maken met diverse uitdagingen. Samen ga je op zoek
naar oplossingen. Je denkt mee en biedt tijd en aandacht. De
eerste duizend dagen van een kind vinden we als Humanitas heel
belangrijk. Beter ‘voorzorg dan nazorg’. Home-Start is om rust en
structuur in een gezin te krijgen.”Ria ging na een gedegen scholing aan de slag. ,,De scholing is leuk en leerzaam”, blikt zij terug.
,,We leren over de begrippen normen en waarden en dat die voor
elk gezin anders ingevuld kunnen worden. Binnenkort start weer
een nieuwe opleiding. Nieuwe maatjes kunnen zich melden. Ik
kan het van harte aanbevelen.”
Werken voor Home-Start is verrijkend. Een vrijwilliger als Ria
is een waardevolle steun voor de gezinnen en leert er zelf ook
van. ,,Ik begeleid nu wekelijks drie gezinnen en maandelijks één
gezin. Ik ontvang professionele begeleiding en ondersteuning van
de Home-Start-coördinator. Deze organiseert bovendien regelmatig interessante themabijeenkomsten, waardoor je steeds verder
kunt groeien. Tijdens terugkombijeenkomsten wissel je ervaringen uit met de andere vrijwilligers. Zo leer je van elkaar. Het is
supermooi werk om te doen. Het schept een band als je langere
tijd in een gezin bent. Mijn ‘valkuil’ is dat ik moeilijk afscheid kan
nemen van het gezin, zeker als het om kinderen gaat.”
Meer weten? Mail of bel met home-start.eemland@humanitas.nl,
tel. 033-4790841.
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Publieksbegeleider bij zomerse kunst
Een paar stappen over de drempel van National Gallery Color
House (NGCH) aan de Heiligenbergerweg zijn genoeg om de
bezoeker te laten dompelen in de wonderbaarlijke en kleurige
wereld van kunstenaar Juane Xue. Haar realistische kunst toont
onder meer het zomerse terras van het Onze Lieve Vrouwekerkhof. De expositie met zeer realistische ‘verlaten tafels’ maar ook
oudere werken uit Juanes tijd in China is een ‘must see’ voor
iedereen uit Amersfoort en omgeving.

Peter Beijer

NGCH is één van de organisaties die veel heeft gehad aan (het
advies van) de vrijwilligersvacaturebank. Na het uitzetten van
een vacature hebben vier mensen gereageerd, waarvan er inmiddels drie regelmatig helpen in de galerij. Agnes van den Enk is
bijvoorbeeld één van de publieksbegeleiders. Ze coördineert de
werkzaamheden van de vrijwilligers die in toerbeurt dagelijks
aanwezig aan de Heiligenbergerweg.
,,Alle vrijwilligers hebben wel iets met kunst. We hebben een
timmerman die allerlei klusjes opknapt. In zijn vrije tijd schildert hij beroemde schilders na. Hij is bescheiden en noemt zich
niet creatief. Maar dat is hij natuurlijk wel. Iedereen die iets kan
creëren is creatief.”

p

Agnes van den Enk: ‘Publieksbegeleiders zijn of worden kleurrijk.’

dat wij niet op hetzelfde moment aanwezig zijn, werken we wel
als een team”, vertelt Agnes. ,,Wij houden bijeenkomsten, zoals
een kerstborrel, om elkaar beter te leren kennen. Alle vrijwilligers kunnen één keer per maand uitgenodigd worden hier te
schilderen. Heb je overdag tijd en ben je geïnteresseerd in kunst?
Neem dan contact met mij op. Alle vrijwilligers zijn kleurrijke
personen of… ze zijn tijdens hun verblijf hier kleurrijk geworden.”
Meer informatie: info@nationalgallerycolorhouse.nl.

De publieksbegeleiders, die binnengekomen zijn via de vrijwilligerscentrale, zijn er elk een dagdeel van de werkweek. ,,Ondanks

AutoMaatje helpt mensen op weg
broek. Inmiddels is het mogelijk om in heel Amersfoort gebruik te
maken van AutoMaatje.

Peter Beijer

AutoMaatje is een aanvulling op de bestaande vervoersvoorzieningen. Harry haalt de passagier met zijn eigen auto op en brengt
hem of haar weer terug naar huis. ,,De onkostenvergoeding is
0,35 euro per gereden kilometer ongeacht het aantal personen
dat meerijdt, zodat een partner of begeleider voor hetzelfde tarief
mee kan gaan”, legt Harry uit.

p

Harry is drie à vier keer per week ‘AutoMaatje’ voor een plaatsgenoot.

Harry Wiersma is een van de vrijwilligers van AutoMaatje en
dat is hij met veel plezier. ,,Als chauffeur help ik minder mobiele
inwoners van Amersfoort. Ik breng ze naar het ziekenhuis, de
dokter, fysio of voor een leuk doel zoals visite, de kapper of gezellig winkelen. Ik gebruik hiervoor mijn eigen auto.”
AutoMaatje is twee jaar geleden gestart in Hoogland en Katten-

,,Het is leuk werk om te doen. Ik heb drie à vier ritjes in de week.
We gaan van deur tot deur. We helpen de mensen in de auto, maken de riem vast. Dit werk is vooral leuk vanwege de contacten,
de mooie gesprekken. Een beetje als Maarten Spanjer in Taxi?
Ha, ha, dat is wel een aardige vergelijking. Het mooie is dat wij
minder mobiele mensen uit hun isolement kunnen halen.”
Automaatje kan chauffeurs gebruiken. Het liefst uit alle Amersfoortse wijken. Daardoor kunnen deelnemers gekoppeld worden
aan chauffeurs uit hun eigen wijk. Makkelijk voor de chauffeur
en prettiger voor de deelnemer.
Aanmelden als chauffeur kan via: www.automaatje-amersfoort.nl
of tel. 06-53700784.
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GRATIS Trainingen en workshops
voor VRIJWILLIGERS
Behoefte aan het opdoen van nieuwe kennis? Of wil je ervaringen uitwisselen en nieuwe
vaardigheden ontdekken? De VrijwilligersAcademie biedt cursussen, trainingen en workshops
voor Amersfoortse vrijwilligers die graag nieuwe kennis willen opdoen.
Het is een platform waar organisaties trainingen,
workshops, lezingen en informatiebijeenkomsten
kunnen aanbieden die interessant zijn voor vrijwilligers,
mantelzorgers en actieve bewoners. Het aanbod is
gevarieerd en overwegend gratis.

Er zijn trainingen die je op een bepaalde datum met een
groep doet (zowel live als online) en je kan een E-learning
training doen. Het voordeel van E-learning is dat je de
cursus kan volgen in je eigen tempo en wanneer het jou
uitkomt.
Heb je jouw voorkeuren aangegeven? Dan volgt een overzicht
van de trainingen. Kies wat bij je past en heel veel plezier!

Ga direct naar de

p

VrijwilligersAcademie

Kies een maand, de inhoud van de training en het soort
training dat je wil gaan doen. Of zoek op trefwoord.

Jorien traint Peanuts bij Crackerjacks

Peter Beijer

,,Als je iedereen meetelt...vierhonderd”, zegt de sympathieke ‘Mr.
Crackerjacks’. Waarvan akte.

p

Jorien Sevinga: ‘Ik haal er voldoening uit dat ik ze beter maak.’

Jorien Sevinga (37) basketbalt al bijna dertig jaar. Begonnen in
Groningen bij Celeritas vervolgens bij Groene Uilen en via BV
Scylla kwam ze anderhalf jaar geleden bij het Amersfoortse
Crackerjacks. ,,Via de liefde hier gekomen”, glimlacht Jorien. ,,Het
leuke van vrijwilliger zijn bij Crackerjacks? Dit is een warme en
gezellige vereniging. Ik voel mij hier thuis.”
Crackerjacks is de enige basketbalvereniging van Amersfoort en
heeft dan ook een groot ledenbestand. Als clubicoon en erelid Rob
Vis voorbij loopt wordt hem gevraagd hoeveel leden de club heeft.

De jongste telgen van die vierhonderd zijn de ‘Peanuts’, kinderen
van 5 tot en met 8 jaar die nog veel moeten leren. Jorien, die zelf
als spelverdeler in Dames 1 speelt, werd gepolst. ,,Ze zochten bij
de club een trainer voor die kleintjes en ik werd gevraagd. Ik had
geen ervaring met training geven en ik dacht dat ik heel slecht
was in dingen uitleggen. Maar de ouders vinden dat ik het goed
doe en de kinderen komen graag naar de training.”
Jorien verheugt zich op de toernooitjes die haar Peanuts spelen
tegen leeftijdgenootjes van het Spakenburgse BC Shooters en
Dunckers uit Hilversum. ,,Met deze twee clubs doen we deze
toernooien. Daar leren ze veel van.”
Jorien praat met een glimlach over de Peanuts. ,,Ze zijn leergierig,
hebben hartstikke mooie verhalen. Het is leuk om ze wat bij te
brengen. Als ze een lay-up oefenen, is het toch prachtig als ze dat
een week later al aardig onder de knie hebben? We trainen elke
donderdag. Een moeder vertelde mij laatst dat haar kind al op
maandag vroeg ‘wanneer gaan we weer basketballen?’.”
Meer informatie is te vinden op crackerjacks.nl.

VRIJWILLIGERS
IN BEELD

Marloes
van Barneveld
ziet haar ‘Ervaringsmaatje
Vivian Willemsen eigenlijk
niet eens meer als ‘maatje’:
‘Nee, ze is meer een dikke
vriendin en ook een
tweede moeder voor
mij.’

John
ter Weyden

Ria
Bloemendal

De Zonnebloem
gemeente Amersfoort.
‘Iedereen kan iets voor
een ander betekenen, er
is altijd een manier
die bij je past.’

helpt met Home-Start rust
en structuur in gezinnen te
krijgen: ‘Het is supermooi werk
om te doen. Het schept een band
als je langere tijd in een gezin
bent. Mijn ‘valkuil’ is dat ik
moeilijk afscheid kan nemen
van het gezin, zeker als
het om kinderen
gaat.’
Foto: Peter Beijer

Harry
Wiersma

Agnes
van den Enk

is drie à vier keer per
week ‘AutoMaatje’ voor een
plaatsgenoot. ‘Dit werk is vooral
leuk vanwege de contacten, de
mooie gesprekken. Een beetje
als Maarten Spanjer in Taxi?
Ha, ha, dat is wel een
aardige vergelijking.’

is publieksbegeleider bij
de National Gallery Color
House: ‘Alle vrijwilligers
hebben wel iets met
kunst. Het zijn kleurrijke
personen of... ze zijn dat
bij ons geworden.’

Foto: Peter Beijer

Foto: Peter Beijer

Clarie
Bruijn
is een fietsmaatje: ‘Ik
fiets zelf graag, houd van de
buitenlucht en heb dit eerder
gedaan met mijn, inmiddels
overleden, moeder. Nu doe
ik dit graag voor anderen.
Voor mij zit daar een
mooie symboliek
in.’

LFB
ThemaCafé
Het ThemaCafé is
Samen ontmoeten,
Samen Kennis
opdoen, Samen
Sterker!
Foto: Peter Beijer

Foto: Peter Beijer

Ilona
Heidotting
is vrijwilligerscoördinator
Het Groene Huis:
‘Vrijwilligers brengen leven
in de brouwerij en houden
ons een spiegel voor, en
ze hebben zo veel hart
voor de zaak.’

Jorien
Sevinga

Bert
Zijlstra
Foto: Joke Vollebregt

Samen lukt het.
‘Eindelijk zicht op
waar mijn geld
heen gaat!’

traint de ‘Peanuts’, kinderen
van 5 tot en met 8 jaar bij
basketbalvereniging Crackerjacks:
‘Ze zijn leergierig, hebben hartstikke
mooie verhalen. Het is leuk om ze
wat bij te brengen. Een moeder
vertelde mij laatst dat haar
kind al op maandag vroeg
‘wanneer gaan we weer
basketballen?’

Foto: Peter Beijer

Gwen
Kistler

Annemarieke
Krabbendam

Programmacoördinator
van Pejte Af: ‘Ik geloof dat
kansen voor alle kinderen
gelijk kunnen zijn. Dat
zorgt voor minder
tegenstellingen in de
maatschappij.’

Parents Houses Amersfoort.
‘Dankzij 18 vrijwilligers helpen
we scheidende ouders met
kinderen aan onderdak.
Help je mee? www.
parentshouses.nl/
amersfoort.’

Foto: Peter Beijer

Gertjan
Bolle
Fernanda
is maatje via
Sociale Gasten:
‘Door het maatjestraject kom je uit je
eigen bubbel’

is tafeltennisser en algemeen
bestuurslid bij de Gehandicapten
Sport Vereniging Amersfoort: ‘Ik
vind het mooi dat ik echt iets kan
betekenen voor de vereniging
door vrijwilligers in contact
te brengen met een club
mensen die sport heel
erg nodig heeft.’
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Arnoud J Spaaij

Arnoud J Spaaij

Al 45 jaar loopt alles
geruisloos en op
rolletjes. En het
buurthuis van
buurtvereniging
Palmstraat/Hulststraat
ligt er vredig bij,
verscholen tussen
bomen op het
rangeerterrein van de
NS. Alleen dreigde er
een weg dwars door het
buurthuis te komen.

p

De buurtvereniging heeft ook een eigen speeltuin.

Een nieuw thuis voor
de buurtvereniging
Buurtverenigingsvoorzitter Jan van Houten woont inmiddels
ruim twintig jaar in het Soesterkwartier en is al die tijd al lid.
„Niet als voorzitter, dat is van de laatste tijd. Dat erop een deel
van het rangeerterrein achter onze huizen nieuwbouw zou
komen, dat zat er al lange tijd in. Maar op onze vereniging,
met honderdvijftig leden, hebben deze plannen wel heel veel
impact.”
De vereniging beschikt namelijk over een zelfgebouwd
clubhuis met alles erop en eraan, maar dat moet nu voor een
nieuwe wijk worden afgebroken. „Het buurthuis is door de
leden zelf opgebouwd en ingericht. Alles is zelf bekostigd en
we bedruipen ons uitstekend. We organiseren onze bingo’s
en kaartavonden, Halloweenfeest of Koningsdag en hebben
altijd heel geruisloos gefunctioneerd. Maar voor overleg met de
NS en gemeente Amersfoort is onze vereniging niet echt goed
ingericht.”
Voor expertise en advies rondom de ruimte die door buurtvereniging Palmstraat/Hulststraat moet worden gemaakt voor de
ontwikkeling van het deel van het rangeerterrein van de NS,
werd via Indebuurt033 een uitstekende oplossing gevonden.
„Indebuurt033 bracht ons in contact met SESAM academie.
Zo kregen we de adviseur voor onze vereniging die we nodig

hadden.” Dit is een instelling die vrijwilligersorganisaties en
sociale ondernemingen met professioneel advies terzijde staat.
Die adviseur is Sytse Koopmans en hij begeleidt Van Houten
en de leden van de buurtvereniging inmiddels al langere tijd.
Koopmans: „SESAM academie wordt vaker gevraagd om hulp
te bieden. We geven advies op maat aan vrijwilligersorganisaties tegen een onkostenvergoeding. Zelf heb ik tot m’n pensioen
gewerkt in organisatieadvies en -ondersteuning. Ik kon buurtvereniging Palmstraat/Hulststraat ook direct op weg helpen,
nadat ik de positie van alle partijen analyseerde. De vereniging
verhuist straks naar een nieuwe plek op hetzelfde terrein. Wat
natuurlijk helpt is dat alle partijen meedenken. Voor de NS
geldt dat ze de vereniging graag een goede toekomst willen bieden. De gemeente wil meewerken als ook de bewoners van de
nieuwe wijk in het nieuwe buurthuis een plek kunnen vinden.”
De begeleiding en advies van Koopmans heeft het proces goed
gedaan, meent Van Houten: „Voor onze vereniging zijn het
toch onzekere tijden. Daarom zijn we heel blij met de inzet van
Koopmans en Indebuurt033.”
Ook organisatieadvies nodig? Neem contact op met Indebuurt033 via vrijwilligersmakelaars Lisette de Koning en Anne
Zwamborn: VA@indebuurt033.nl, tel. 033-2048677. Dan gaan we
in gesprek over de mogelijkheden.
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Nieuwe inzichten in vrijwilligers werven
Rianne Bos werkt ruim een jaar bij het Diaconaal Aandachts
Centrum, een kleinschalige, laagdrempelige ontmoetingsplek
in het centrum van Amersfoort. Dit inloophuis is bedoeld voor
iedereen die behoefte heeft aan sociaal contact en voor wie dat
contact niet vanzelfsprekend is.

Eigen foto

Rianne (40) is coördinator voor de circa twintig vrijwilligers, die
onder meer actief zijn als gastvrouw, gastheer, kok, of social media beheren. „Het is een trouwe groep, sommige mensen doen dit
werk al decennia. Maar door leeftijd vallen er ook mensen af.” Om
nieuwe vrijwilligers te werven, volgt Rianne de training ‘Expeditie nieuwe gezichten’, die gegeven wordt door de vrijwilligersmakelaars van Indebuurt033. ,,Ik heb drie sessies meegemaakt. De
training gaat over vrijwilligersbeleid. Het is een soort klantreis
die de vrijwilliger maakt om je organisatie te leren kennen, te integreren en zo zijn of haar plekje te vinden. Het maakt je bewust
dat dit in stapjes gaat en je daar als coördinator van alles in kunt
doen. Het gaat ook over psychologie: hoe laat je mensen zich thuis
voelen, hoe neem je twijfels of frictie weg? Door nieuwe vrijwilligers welkom te heten, verandert de organisatie. „Mijn wens is
werken aan diversiteit zodat bijvoorbeeld ook nieuwe Nederlanders hier een oefenplek vinden voor taalvaardigheid.”
Hoe maak je goede vacatures en hoe kom je aan nieuwe vrijwilligers? Rianne heeft geleerd om op andere manier te werven

p

Rianne Bos, coördinator Diaconaal Aandachts Centrum.

door een bericht heel persoonlijk te maken. „Twee vrijwilligers
vertellen in een bericht dat het DAC een gastvrije organisatie is
die op zoek is naar mediatalent. Zo straal je uit wat je kracht is,
laat je zien wat je biedt en wat je nodig hebt.” De training komt
voor Rianne precies op het goede moment. „Ik woon nog niet zo
lang in Amersfoort en kende de stad nog niet zo goed. Ook geeft
het meerwaarde om kennis en ervaring met andere vrijwilligerscoördinatoren te delen.” Rianne Bos, tel: 06-33148575.

Arnoud J Spaaij

Het Klusteam: ‘Koffie met een koekje’

p

Henk en Timo: ‘We maken graag een grapje over ons koekje bij de koffie.’

De Witte Vlinder is de ontmoetingsplek voor de buurtbewoners
van de Kruiskamp. De vrijwilligers hier zetten zich ook in voor
anderen in de stad. Timo de Ridder en Henk den Ouden kennen
elkaar bijvoorbeeld nog uit de tijd dat ze als vrijwilligers actief
waren voor de Amersfoortse welzijnsstichting Ravelijn. Nu vormen ze samen een klusteam bij De Witte Vlinder. „Eigenlijk doen
we alleen tuinen”, verduidelijkt Henk de werkzaamheden die de

mannen uitvoeren.
Andere vrijwilligers bij De Witte Vlinder doen ook andere klusjes
voor buurtbewoners. Henk en Timo hebben beiden de handen vol
aan het tuinieren. „Dat vinden we leuk om samen te doen sinds
onze pensionering. Eén dag in de week worden we ingepland via
De Witte Vlinder. We komen voornamelijk bij mensen die zelf
hun tuin niet meer kunnen onderhouden. Soms omdat ze door
hun leeftijd dat niet meer kunnen. Het kan ook omdat er andere
beperkingen zijn.”
Voor het klusteam is iets niet snel te veel. „Dan doen we er gewoon wat langer over. En soms komen we ergens voor het eerst
en dan moeten wel even euh..”, denkt Henk even na, „flink aan de
bak. We kwamen ergens daar stond het gras zó hoog, daar bleken
gewoon tegels onder te liggen.”
,,Soms nemen we het onderhoud over, maar vaak vinden mensen
het wel moeilijk om dat uit handen te geven. Zelf zouden ze nog
graag de tuin willen blijven doen.” In de loop van de jaren komen
ze bij hun vaste adressen. „Die mensen kennen ons. We staan
erom bekend dat we graag een kopje koffie drinken”, zegt Henk.
„Ja. met een koekje”, lachen beiden. Beiden halen veel voldoening
uit het werk. Het motiveert ze telkens opnieuw: „Mensen blij
maken, daar doen we het voor.”
Meer informatie via klusteam@kruiskamponderneemt.nl, www.
wittevlinderamersfoort.nl/klusteam of tel. 033-2853196.
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Column: ‘Klein gebaar, groot resultaat’

Suzanne Toussaint

,,De wereld is al zo’n teringbende en als ik dan iets kan doen om
het leven van iemand anders wat aangenamer te maken dan doe
ik dat graag.” Vrijwilligster Eveline klinkt strijdbaar. ,,Ik denk
dat we het samen moeten doen. Als we allemaal wat meer over
hebben voor elkaar dan krijgen we een fijnere wereld”. Eveline
verwoordt wat ik voel. We kunnen niets doen aan de oorlog in
Oekraïne, aan de hoge gasprijzen of aan een pandemie, maar als
we op kleine schaal voor elkaar gaan zorgen dan kunnen we misschien op die manier de wereld een beetje mooier maken.
Eveline is sinds kort vrijwilliger bij ‘Vrijwilliger aan Huis’. Ik had
haar verschillende vragen voorgelegd van mensen die graag een
maatje wilde en de vraag van Wil trok haar aandacht. Wil is een
dame van bijna negentig die nog heel actief is en die graag af en
toe er op uit gaat. ,,Even samen naar een theetuin of een bakje
koffie drinken bij een tuincentrum, meer hoeft het niet te zijn”,
zei ze tijdens de intake. Hoewel ze het enorm spannend vond om
een nieuw persoon in haar leven toe te laten lijkt het nu alsof ze
Eveline al veel langer kent dan een paar weken. ,,Het voelt heel
vertrouwd.”
,,Een godsgeschenk” noemt Mary, de dochter van Wil het zelfs. Zij
is heel blij met een extra persoon in de buurt van haar moeder.
Want toeval of niet; Eveline woont om de hoek. Eveline: ,,We zijn
al naar een tuincentrum geweest en hebben nog plannen zat
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Nienke Gorter is coördinator bij het project ‘Vrijwilliger aan Huis’.

voor de toekomst. En ach, als ik een portie zuurkool over heb dan
breng ik dat even langs.” Eveline wordt steeds enthousiaster. ,,En
weet je wat zo leuk is? Niet alleen Wil geniet van ons contact,
maar ik ook!”
Mijn hart maakt en sprongetje. Dit is het. Hier draait het om. Fijne contacten onderling zorgen voor een mooiere wereld; daar zijn
Eveline en Wil het levend bewijs van!

Eigen foto

‘Je kunt iets betekenen voor de leden’
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Gertjan Bolle is tafeltennisser en bestuurslid bij GSVA.

Gertjan Bolle heeft de chronische spierziekte MS en zit in een
rolstoel. Om toch wat aan beweging te doen, ging hij zes jaar geleden tafeltennissen bij GSVA. Een jaar later werd hij algemeen
bestuurslid bij de Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort.
In die rol is hij coördinator voor de vrijwilligers.
Tien jaar was hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van

het appartementencomplex waar hij woont. Ervaring als sportbestuurder had hij niet, maar aan de zijkant toekijken was geen
optie voor hem. Waar hij bij de VVE financiële verantwoordelijkheid droeg, regelt Gertjan (68) nu van alles voor mensen met
een beperking die willen sporten. Hij is contactpersoon voor de
bijna twintig vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor de vereniging.
Zij komen vaak van buitenaf. „Als mensen zich opgeven bij de
vrijwilligersvacaturebank van Indebuurt033 krijg ik een melding
en leg ik contact met hen. Soms spreek ik even met ze af, maar
meestal gaat dit via mail of telefoon. Ze hebben zelf gesport en
hun motivatie is vaak om anderen te helpen met sport. Ik vraag
dan of ze beseffen welke verantwoordelijkheid hoort bij werken
met mensen met een beperking. Ik vraag naar ervaring en maak
een inschatting. Geschikte kandidaten geef ik door aan de contactpersoon van de sport die verder praat over de uitvoering.”
GSVA heeft twee bussen en hiervoor zijn vaak ‘s avonds chauffeurs nodig om de sporters naar toernooien door het hele land
te rijden. Ook is assistentie nodig bij zwemmen en tafeltennis.
„We hebben momenteel acht vacatures. In de coronatijd waren er
opvallend meer aanmeldingen, maar het verloop is ook groter. Ik
vind het mooi dat ik echt iets kan betekenen voor de vereniging
door vrijwilligers in contact te brengen met een club mensen die
sport heel erg nodig heeft. Zonder vrijwilligers kunnen wij deze
vereniging niet draaien.’’ Gertjan Bolle, tel: 06-20078558.

