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Beste inwoners 
van de gemeente 
Brummen

Voorwoord
2 Voorwoord

Dit is de tweede editie van het ‘jaarverslag 
nieuwe stijl’ van Stichting Welzijn Brummen. 
Vorig jaar stond onze krant in het teken van de 
vrijwilliger, dit jaar is het thema ontmoeting. 
Ontmoeting faciliteren is vanaf het ontstaan 
van SWB de belangrijkste taak die we voor 
onze mooie gemeente en haar inwoners 
vervullen. Dat is begonnen met het sociaal 
cultureel werk dat nog steeds een belangrijk 
onderdeel van SWB vormt. Jong en oud komt al 
jarenlang naar onze gebouwen om een hobby 
te beoefenen, muziek te maken, te bewegen, te 
eten, noem maar op. Naast samen actief zijn, 
is het feit dat je elkaar ziet en spreekt voor heel 
veel mensen de reden om te komen. 
 
Binnen het Maatjesproject ontmoeten mensen 
elkaar één op één. Het bijzondere hier is dat 
we mensen koppelen die elkaar onder andere 
omstandigheden waarschijnlijk nooit zouden 
tegenkomen. In hun ontmoeting ontdekken 
ze vaak dat ze een grotere klik hebben en veel 
meer overeenkomsten dan je in eerste instan-
tie zou verwachten.

Datzelfde is het geval bij de koffieochtend voor 
allochtone vrouwen. Vrijwilligster Ank trekt 
hier op met een groep vrouwen uit alle delen 

“Naast samen actief zijn, is het feit dat je elkaar ziet en 
spreekt voor heel veel mensen de reden om te komen”

zo dichtbij elkaar zitten en goed weten wat 
ieder te bieden heeft, kunnen ze mensen heel 
gemakkelijk met de juiste persoon in contact 
brengen.

Vanuit Knooppunt Mantelzorg zoeken we 
mantelzorgers op om te kijken of we iets 
voor hen kunnen betekenen. We organiseren 
bijeenkomsten waar mantelzorgers iets leuks 
kunnen doen, informatie kunnen krijgen en 
ervaringen kunnen delen. Tegelijkertijd sti-
muleren we de ontmoeting tussen organisa-
ties die iets (kunnen) doen om mantelzorgers 
te ondersteunen.

De Cultuurfunctionaris organiseert ontmoe-
ting van kinderen met kunst en cultuur, van 

van de wereld die elkaar opzoeken om samen 
activiteiten te doen, ervaringen uit te wisselen 
en onderweg ook te leren over de verschil-
lende culturen en de taal en de gebruiken van 
Nederland.

Jongerenwerk staat of valt bij ontmoeting. 
En het jongerencentrum is dé plek waar dit 
begint, waar jongerenwerkers het eerste 
contact leggen met jongeren en geleidelijk aan 
een vertrouwensband opbouwen. Soms komen 
daar heel bijzondere dingen uit voort. Zoals de 
Auschwitz-reis die een groep jongeren heeft 
gemaakt en hiermee verbonden hun ontmoe-
ting met oudere bewoners van de gemeente 
Brummen die zich de oorlog herinneren. Lees 
het verhaal van Fransje en Suze. 

Studio Actief, voorheen het Dagactiviteiten-
centrum, organiseert de ontmoeting van een 
groep kwetsbare inwoners die samen actief 
zijn, zich om elkaar bekommeren en het Tjark 
Riks Centrum zien als een fijne plek om te zijn.    

Bij Team voor Elkaar komen inwoners van de 
gemeente met duizend-en-een vragen, maar 
vindt ook de ontmoeting tussen professio-
nals plaats, die elkaar versterken. Doordat ze 

We waren volop bezig met het jaarverslag, toen we werden verrast 
door de Coronacrisis. De gevolgen hiervan raken zo sterk aan onze 
kernbelofte en aan het thema van deze editie, dat we besloten hebben 
hier een speciale bijlage voor samen te stellen. Wat gebeurt er als 
ontmoeting wordt verstoord of zelfs wegvalt? Boeiende verhalen! 

Speciale Coronabijlage
En toen was er... 
de coronacrisis

kunstenaars met kinderen én van leraren met 
nieuwe manieren om naar ontwikkeling te 
kijken en/of het onderwijs vorm te geven. 

Tot slot is er de Vrijwilligerscentrale die 
ervoor zorgt dat vrijwilligers, verenigingen 
en organisaties met elkaar in contact komen. 
Ontmoeting is van belang voor de vrijwilligers 
zelf, maar ook voor de vele mensen die afko-
men op de activiteiten die zij begeleiden. 
Ik wens u een fijne ontmoeting met alles wat 
we doen en hoop u ook spoedig te zien!
 
Martine Jurriens 
directeur Stichting Welzijn Brummen
mei 2020

Martine Jurriens
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De netwerk-
coach helpt 
je de stap te 
zetten

4 Maatjesproject

zelf, maar een onderdeel van het proces om tot 
een oplossing te komen. De coach onderzoekt 
drempels waar iemand nog niet overheen kan 
of durft en kijkt samen met de betrokkene 
naar mogelijkheden. Een coach vraagt zich 
af hoe zij iemand kan uitdagen om de stap te 
wagen.”

Bij dit project gaat het om een duidelijk af-
gebakende inzet voor een bepaalde periode. 
Bijkomend voordeel is dat je een vrijwilliger 
weer opnieuw kunt inzetten. Om het mo-
gelijk te maken, heeft SWB subsidie van het 

Elk maatje voegt iets bijzonders 
toe
Marijte: “Allereerst wil ik zeggen dat een ge-
woon maatje niet bestaat. Wat deze vrijwilli-
gers toevoegen aan het leven van anderen, is 
bijzonder. 

Het Maatjesproject is een match zonder 
afgesproken einddatum. Iemand zoekt een 
maatje om gezellig mee samen te zijn of iets 
te ondernemen, zoals wandelen, fietsen of 
een spelletje doen. Vaak komt de vrijwilliger 
terecht in iemands persoonlijke kring en ont-
staan er langdurige verbindingen.

Sommige mensen hebben echter een andere 
vraag. Die merken dat hun netwerk is uitge-
dund, bijvoorbeeld als gevolg van het ouder 
worden, een scheiding, ziekte of een beper-
king. Voor die mensen is er nu een vrijwillige 
netwerkcoach.” 

De netwerkcoach helpt je om 
zelf de stap te zetten
“Een netwerkcoach werkt volgens de landelij-
ke methode ‘Natuurlijk een netwerkcoach!’”, 
vervolgt Marijte. “Zij helpt je om zelf veran-
dering aan te brengen in de situatie waarin je 
zit. Hier is het maatje dus niet de oplossing 

Marijte: “Ik nodig jou als 
lezer uit: Ga jij wandelen? 
Neem iemand mee! Met 
een uurtje van je tijd kun je 
al zo’n verschil maken in 
iemands leven.”

Het Maatjesproject koppelt vrijwilligers één-op-één aan mensen 
die sociaal-emotionele steun nodig hebben. Een mooie formule 
waar veel mensen blij van worden. Dit jaar is er een nieuw soort 
maatje bijgekomen: het netwerkmaatje, oftewel de netwerk-
coach. Coördinator Marijte Bolt legt uit wat dat inhoudt en wat 
het verschil is met een ‘gewoon maatje’.

Word ook maatje!

Marijte Bolt

Marijte Bolt

“Wat ik mooi vind, is dat veel 
vrijwilligers zo open minded zijn. 
Ze hebben geen oordelen. In het 

Maatjesproject zitten veel mensen 
die minder gemakkelijk in een groep 

bewegen. Soms zie je heel authentieke 
mensen. Voor hen is het heel fijn als 
iemand zegt: ‘Ik accepteer je zoals je 

bent en ben er voor jou.’ ”

Oranjefonds gekregen. Vrijwilligers krijgen 
een speciale training om de methode te leren 
kennen. Ze krijgen ook ondersteuning, coa-
ching en intervisie tijdens het traject, “omdat 
je andere vaardigheden nodig hebt dan een 
‘gewoon maatje’”, legt Marijte uit. “Je lost 
niet iets voor een ander op, maar je wilt dat 
iemand zelf tot oplossingen komt en dus meer 
zelfregie gaat ervaren. Ik zie dat mensen soms 
best een nieuwe stap willen zetten, maar (nog) 
niet durven. Een netwerkcoach kan meegaan, 
bijvoorbeeld om de stap naar een activiteit 
te zetten. Als je bijvoorbeeld een autistische 
belemmering hebt, kan dat lastig zijn.”

Klik van weerszijden
“De ontmoeting tussen maatjes in het 
maatjesproject levert voor allebei veel op. De 
match is goed als niet alleen de ene geeft en de 

ander neemt, maar beide partijen er blij van 
worden. 

Een goede klik is cruciaal. Als je geen gemeen-
schappelijkheden hebt, werkt het niet. Daarom 
besteed ik veel aandacht aan de intake en 
kijk ik ook: is een maatje hier op zijn plaats, 
of is een andere oplossing beter? Dit jaar heb 
ik regelmatig een aanvrager doorverwezen 
naar Team voor Elkaar. Dan was de inzet van 
een maatje niet voldoende, maar was er meer 
nodig, bijvoorbeeld dagbesteding.”

Vrijwilligers ondersteunen
Hoewel Marijte weet hoe groot de toegevoegde 
waarde is, wordt dit niet altijd uitgesproken. 
Vrijwilligers horen soms pas na een overlijden 
wat ze voor iemand betekend hebben. 



5Maatjesproject

“Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk, om 
naast mijn werk wat omhanden te hebben. 
In het plaatselijke krantje las ik over het 
Maatjesproject. Het leek me leuk één-op-één 
iets met iemand te gaan doen, ongeacht wat 
de vraag is.” 

Dat dacht Ruud Norde vier jaar geleden en hij 
heeft er nog geen moment spijt van. Ruud: 
“Na een gesprek met Annette, die toen nog 
coördinator was, kwam ik meteen in gesprek 
met een man van ongeveer 50 jaar, met een 
autistische beperking. Hij zocht een maatje, 
iemand buiten zijn familie om, die op bezoek 
komt en bij wie hij zijn verhaal kan doen.”

Afwisseling
Ruud bezoekt hem bijna wekelijks. “We 
drinken koffie, kijken samen voetbal en 
kletsen over van alles en nog wat. We hebben 
afgesproken dat we het gewoon tegen elkaar 
zeggen als er iets tussen komt waardoor de 
afspraak niet door kan gaan. Maar ik heb nog 
nooit afgebeld. 

Wat we precies gaan doen, weet ik vooraf 
niet, ik laat het helemaal over aan de meneer. 
De ene keer bouwen we samen met tech-
nisch lego, de andere keer ben je gewoon een 
luisterend oor. Die afwisseling vind ik ook het 
leuke eraan; elke keer is weer anders. Aan het 
eind merken we steeds dat de tijd weer om is 
gevlogen.”

Waarom ben je dit gaan doen? 
“Ik werk fulltime, overdag, en vaak ook ‘s 
avonds of in het weekend nog wel een paar 
uur. Ik wil naast mijn werk iets omhanden 
hebben. Heb lange tijd een bijbaantje gehad op 
zaterdag en ben daarmee gestopt. Toch miste 
ik het, ik wilde iets doen. Hobby’s en aan-
spraak heb ik voldoende, ik zocht iets anders, 
maar kende de mogelijkheden van vrijwilli-
gerswerk niet zo goed.”

Wat levert het op?
“Je ontvangt grote dankbaarheid voor soms 
heel kleine dingetjes. Deze meneer had bij-

Wilma wist niet wat ze betekende

Ruud Norde

Ruud Norde

Grote dankbaarheid voor 
soms heel kleine dingetjes

voorbeeld moeite met internetbankieren. Het 
is maar een kleine moeite om even te helpen 
zodat hij zich redden kan. En als hij dan een 
paar dagen later opbelt, enthousiast: ‘Het is 
me gelukt!’, daar krijg ik gewoon een warm 
gevoel van.”

Ik neem ik mensen zoals ze zijn
“Daarnaast leer ik nieuwe dingen. Ik ben bij 
een voorlichtingsavond geweest over autisme 
die heel interessant was en waar ik veel aan 
heb gehad. Je krijgt informatie over het proces 
van autisme, de kenmerken en wat je moet 
doen of juist laten. Er was ook een vrouw die 
zelf een autistische beperking had en haar 
verhaal deed. Het was heel indrukwekkend om 
te horen over haar belevingswereld. 

Dat bespreek ik dan ook met het maatje. ‘Her-
ken je dat, hoe werkt het voor jou en hoe kan 
ik daar het best bij aansluiten?’ Hij heeft wat 
verteld, maar zei ook: ‘Doe er niet te moeilijk 
over; dit is maar een deel van mij. Verder ben 
ik gewoon mens.’

Ik ben blij dat hij er zo in staat. Zelf neem ik 
mensen gemakkelijk zoals ze zijn. Het heeft 
niet zoveel zin om de nadruk te leggen op dat 
iemand ‘iets heeft’.”

De benadering verschil per maatje
“Op dit moment ben ik maatje van twee men-
sen. De andere persoon is ver in de 70. Er is een 
groot verschil in de benadering. Deze man wil 
niet elke week iemand op bezoek hebben; één 
keer per maand vindt hij voldoende. Hij vindt 
het leuk om naar buiten te gaan, even naar De 
Korenmolen, een beetje praten. 

Die verschillen vind ik leuk. Een man voor wie 
ik een paar jaar geleden maatje was, maar die 
inmiddels is overleden, had een lichamelijke 
beperking. Die vond het prettig als ik ook wat 
praktische dingen deed: een krantje halen, wat 
hand- en spandiensten verrichten.”

Tussen neus en lippen door
“Als je een langere periode contact met 

iemand hebt, zie je kleine veranderingen. 
Bijvoorbeeld dat iemand wat losser in het 
leven gaat staan, of wat gemakkelijker dingen 
doet. Dat is niet de insteek, maar het is mooi 
meegenomen als het gebeurt en dat je daar iets 
aan kunt bijdragen. Met tips of trucs, zonder 
de nadruk er op te leggen; het gaat wat tussen 
neus en lippen door.

Dat past bij mij, maar ik denk dat het ook 
wel kenmerkend is voor het Maatjesproject. 
Er zijn wel wat regels, maar we hebben geen 
opdrachten of doelstellingen of iets dergelijks. 

Wel ondersteunt SWB haar vrijwilligers met 
trainingen en informatieavonden. Bovendien 
is coördinator Marijte goed bereikbaar. Het 
komt niet vaak voor dat ik een vraag heb, maar 
de gedachte dat ik kan bellen, is heel plezie-
rig.”

Wilma bezocht jaren een oudere man, die niets gaf om mooie spullen. Wat hij wel 
graag wilde? Naar buiten. Wilma regelde een rolstoel en nam hem regelmatig mee 
op stap naar het buitengebied. Daar kon hij zo van genieten! Soms was het koud 
of vroor het. Wilma nam dan een skibroek mee, veel te groot, maar dat gaf niets. 
“Als je zit, zakt de broek ook niet af”. Dat Wilma hem vroeg wat hij zelf graag 
wilde, vond meneer heel fijn. Hij genoot van de kleine dingen in de natuur. Na 
zijn overlijden kreeg Wilma een mail van de familie. Dat ze zo blij waren met haar 
inzet, omdat ze dingen ondernam die niemand verder oppakte. Meneer had hier 
pas op het laatst over verteld.

Het kan echter ook zijn dat iemand méér nodig heeft dan een vrijwilliger kan 
bieden. Of dat een hulpvrager een groot beroep doet en de vrijwilliger moeite heeft 
om zijn grenzen aan te geven. Marijte: “Daar moet je oog voor hebben als profes-
sional. Ik wil voorkomen dat vrijwilligers over hun grenzen gaan. Op dit moment 
is er een vrijwilliger die zich wat zorgen maakt over een oudere met dementie. Ik 
heb haar in contact gebracht met de dementiespecialist, zodat ze haar ervaringen 
en zorgen kan delen. Mijn ontmoeting is vooral met de vrijwilligers; de vrijwilli-
ger ontmoet de hulpvrager.”

“Hij zocht een maatje, iemand buiten 
zijn familie om, die op bezoek komt en 

bij wie hij zijn verhaal kan doen”



6 Buurtklus

Ron Balvers vertelt: “Buurtklus bestaat nu 
vijf jaar. Het project is bestemd voor mensen 
die bepaalde klussen zelf niet (meer) kunnen 
uitvoeren. Vaak zijn het oudere mensen, soms 
ook jonge mensen die bijvoorbeeld een be-
perking hebben. Ze hebben niet de financiële 
middelen om een klusbedrijf in te schakelen. 
Bovendien kennen ze niet iemand in hun so-
ciale netwerk aan wie ze het kunnen vragen.

De meesten mensen bellen zelf, maar soms 
zijn er ook instanties die klanten doorverwij-
zen, bijvoorbeeld Team voor Elkaar, Veluwo-
nen of SWB.”

Afgebakende klusjes
Ron: “Het gaat om afgebakende klusjes 
van een paar uur werk, buiten en binnen. 
Bijvoorbeeld grasmaaien, snoeiwerkzaam-
heden, maar ook een kast in elkaar zetten of 
een stukje vloerkleed leggen. Je werkt vooral 
zelfstandig en soms met zijn tweeën, als een 
klus groot is, of als het niet praktisch is om 
het in je eentje te doen.” 

Leuke contacten
“Heel veel klanten zijn van de oude stem-
pel. Ze vinden het een ramp dat ze het niet 
meer zelf kunnen, maar willen het wel netjes 
hebben, vooral aan de voorkant van het huis.”

Naast het klussen, is het sociale aspect be-
langrijk. Ron: “Het eerste wat mensen vragen 
als je aankomt, is: ‘Heeft u zin in koffie?’  
Dat doen we niet; we gaan eerst aan de slag en 
na afloop drinken we graag een bakkie. Soms 
loopt dat wel eens uit.

Bijvoorbeeld bij een meneer die op Sardinië 
is geboren en ons regelmatig iets wil laten 
proeven uit die omgeving. Bijvoorbeeld een 
stukje gebraad, of een hoog alcoholisch 
drankje. ‘Dit moet je echt even proeven, Ron’, 
zegt hij dan. Dat doe ik graag, net als hij ben 
ik ook een liefhebber van eten en koken. 

Als je in gesprek komt, kom je soms ook op 
andere dingen. Ik vroeg hem bijvoorbeeld hoe 
hij aan die lekkere olijfolie kwam. ‘Die impor-
teer ik zelf uit Sardinië,’ zei hij. En vertelde 
erbij dat bestellen soms lastig is, omdat zijn 
computer zo traag is. Ik wist dat we bij SWB 
een computervrijwilliger hebben die daar 
misschien wel wat aan kan doen. Zo kun je 
soms nog weer iets meer betekenen.”

Waardering en een beetje vrijheid
“Waarom ik dit doe? Ik moet bezig zijn om 
een beetje voldoening te krijgen. Met Buurt-
klus doe ik iets voor mensen die het zelf niet 
meer kunnen en die daar blij op reageren. Ze 
waarderen het echt. Toen ik nog werkte, heb 
ik gemerkt: een financiële beloning of bonus 
is mooi, maar beklijft niet lang. Waardering 
duurt veel langer.

Het fijne van dit vrijwilligerswerk vind ik 
daarnaast dat je vrij bent om het zelf in 
te plannen. Niemand verplicht mij om op 
een bepaald tijdstip te gaan werken. Ik kijk 
wanneer de mensen kunnen en wanneer ik 
kan. En als het een keer plenst, dan bel ik op 
en verschuiven we de afspraak. Dat begrijpen 
mensen prima.”

“Drie jaar geleden stond ik bij de Plus in Eerbeek te praten met een 
andere dorpsbewoner. We hadden allebei vrijwilligerswerk gedaan 
bij de voetbalvereniging en zochten iets nieuws. Hij had iets ge-
lezen over Buurtklus en vroeg zich af of dat iets voor ons zou zijn. 
Ik ben er naartoe gegaan, had een goed gesprek met Ellen en ben 
vrijwilliger geworden.”

Blij met Buurtklus
Meneer Cuccuredu: “Vroeger deed ik alles 
zelf. Ik heb muren gemetseld, plavui-
zen gelegd en ook de stenen in de tuin 
allemaal zelf gelegd. Dat kan niet meer. 
Ik kan niet opzij bewegen of bukken, 
dan word ik duizelig. Maar ik vind het 
belangrijk dat het er netjes uitziet, vooral 
de voortuin.

Via via had ik gehoord over Buurtklus. 
Ik ben erg blij met de kas die ze gemaakt 
hebben. Ron werkt goed en ook sneller 
dan ik had verwacht. Ik kom er wel vaak 
even bij staan. Ik wil graag zien wat een 
ander doet en controleer het ook; aan 
knoeiwerk heb ik niks. 

Na het werk drinken we koffie. Ik heb een 
espresso apparaat uit Italië en soms ser-
veer ik er wat lekkernijen bij. Dat hoort, 
zo doen wij Sardiniërs dat als er een gast 
komt. We praten dan een beetje, want 
we zijn erachter gekomen dat we veel 
gemeenschappelijke interesses hebben. 
Ron houdt ook van koken én hij houdt 
van Sardinië.

Ik ben daar grootgebracht en heb er 
tot mijn 31e gewerkt. Daarna was er te 
weinig werk en ben ik vertrokken, op 24 
augustus 1961. In Nederland heb ik overal 
gewerkt in allerlei steden. Ik woon hier 
met plezier, maar ik ga regelmatig terug. 
In Sardinië liggen mijn roots; dat is mijn 
land en mijn trots.”

De Buurtklus groep
De Buurtklus groep bestaat voor het gros 
uit gepensioneerden en er zijn ook wat 
jongere mensen bij. Ze komen op dinsdag-
ochtend bij elkaar om de klussen te be-
spreken en het werk te verdelen. Ron: “Dat 
duurt meestal een kwartier en daarna gaat 
het over allerlei onderwerpen, variërend 
van het snoeibeleid van de gemeente tot en 
met het Coronavirus.

Elk jaar hebben we ook een gezamenlijk 
uitje met de vrijwilligers. Dat begon ooit 
met een etentje. Tegenwoordig proberen 

we wat meer te ondernemen, bijvoorbeeld 
een kookworkshop of een stadswandeling. 

De begeleiding vanuit SWB is uitstekend. 
De drie dames met wie ik tot nu toe te 
maken heb gehad, zijn allemaal even char-
mant. Er wordt goed voor ons gezorgd, 
ook door collega vrijwilligers, hoewel de 
hoeveelheid koek en taart die we bij de 
koffie krijgen wel een beetje uit de 
hand begint te lopen.”

Je doet iets 
waarvoor je  
waardering 
krijgt

Ron Balvers en dhr. Cuccuredu

Het team van Buurtklus



Het voelt alsof het van 
henzelf is

Het is heel leuk om elkaar zo tegen te komen

Sinds haar ontstaan organiseert en facili-
teert Stichting Welzijn Brummen het sociaal 
cultureel werk in de gemeente. Elke week 
komen ongeveer 1600 mensen naar Plein 
Vijf in Brummen of het Tjark Riks Centrum 
in Eerbeek om samen activiteiten te doen en 
elkaar te ontmoeten. 

Coördinator Ruth Frederiks en Jolande de 
Vries vertellen erover. Ruth: “Zoals je ziet, 
zijn hier altijd groepjes bezig en in Eerbeek 
is het precies hetzelfde. Het gaat de mensen 
niet alleen om de activiteit, maar ook om de 
gezelligheid. Het is hun break van de week; ze 
kijken er echt naar uit om elkaar te ontmoeten. 
Veel mensen in een groep zijn in de loop der 
jaren vrienden geworden. Ze drinken vooraf 
of tussendoor een kopje koffie, delen lief en 
leed met elkaar en blijven jarenlang aan zo’n 
activiteit verbonden.”

Nieuwe vrienden maken, oude 
vrienden terugvinden
“Vorige week sprak ik twee dames die op de 
middelbare school in dezelfde klas hadden ge-
zeten. Ze hadden elkaar na die tijd nooit meer 
gezien en hebben elkaar hier bij SWB weer 
opnieuw ontmoet. Bij de Dag van de Ouderen 
zag ik ook een aantal mensen die elkaar van 

“Zo’n vier of vijf jaar geleden was er een ken-
nismakingsdag voor de activiteit Aan Tafel in 
Eerbeek. Op een gegeven moment werd mij 
gevraagd: ‘Is dat iets voor jou?’”

Waarom niet, dacht Kees Stolk: “Laat ik eens 
kijken of dat de moeite waard is.” Kees vertelt: 
“Ik ben al jaren alleen, kom wel eens laat thuis 
en dan ga ik niet meer koken. Dan doe ik soms 
wat in de magnetron of haal ik een pizza, maar 
dat is minder gezond.”

jaren geleden kennen en elkaar nu weer voor 
het eerst zien. Dat vind ik mooi, dat mensen 
hier niet alleen nieuwe vrienden maken, maar 
ook oude vrienden terugvinden.

Iets anders dat ik hoor van mensen die een 
tijdje thuis hebben gezeten, of van hun fami-
lie, is dat ze hier echt opknappen. Dat geldt 
ook voor vrijwilligers. Mensen die gepensio-
neerd zijn en een tijdje thuis hebben gezeten, 
willen iets betekenen, iets nuttigs doen voor 
of met anderen, maar ook zelf iets om handen 
hebben.”

Het eerste contact
Jolande vult aan: “Sommige activiteitenvrij-
willigers hebben hier hun 40-jarig jubileum 
gevierd. Dat is toch schitterend?” Wie SWB 
kent, kent Jolande. Ze is al jaren het vertrouw-
de gezicht bij binnenkomst in Brummen en 
‘de telefoonstem’ van beide locaties. Jolande: 
“Ik heb met veel mensen contact, in de eerste 
plaats omdat ik natuurlijk op een plek zit waar 
iedereen voorbijkomt. Als iemand ergens naar 
informeert of zich inschrijft voor een activi-
teit, ben ik vaak het eerste aanspreekpunt. Ook 
wanneer mensen weggaan, maken ze vaak 
even een praatje. Ze vertellen me hoe leuk 
ze het vonden en soms laten ze zien wat ze 

gemaakt hebben. 
Ik heb ook veel contacten met alle vrijwilli-
gers en gastdocenten. Sommige vrijwilligers 
zijn gastvrouw of gastheer, andere begeleiden 
de activiteiten of doen zelf mee. Je merkt bij 
iedereen dat de betrokkenheid heel groot is en 
dat het voelt alsof het van henzelf is.” 

Iedereen komt, zelfs bij 40 graden
Ruth: “Klopt. Zowel vrijwilligers als veel 
deelnemers zijn heel zelfstandig. Ze bedenken 
van alles en voelen zich heel verantwoordelijk 
voor de activiteit en de groep. Sommige men-
sen kunnen niet zelfstandig naar de activiteit 
komen. ‘Dan rijd je toch met mij mee’, wordt 
er dan gezegd. Ze zorgen er samen voor dat ie-
dereen zo lang mogelijk kan blijven meedoen.”

Jolande: “Veel clubjes hebben een lief- en 
leedpotje. Dat initiëren wij niet, dat doen ze 
met elkaar. Ze zijn betrokken bij elkaar en als 
er iemand ziek is, geven ze dat meteen aan ons 
door.” 

Eenzaam? Nee hoor! Of toch?
Ruth: “We hebben het ook wel eens gehad over 
eenzaamheid. Eerst werd daar een beetje laco-
niek op gereageerd: ‘Nou, ik ben niet eenzaam 
hoor’. Toen stond er opeens iemand op: ‘Ja, 

maar ik ben wel eenzaam! Mijn kinderen en 
kleinkinderen zijn druk met hun eigen leven, 
dus dit is voor mij heel belangrijk.’ Het is een 
beetje een taboe.

De groep 70-90 jarigen blijft groeien, dus 
de behoefte blijft. Die wekelijkse activiteit 
geeft een bepaalde rust, structuur en plezier, 
en is dus heel belangrijk. Doordat je dat zo 
sterk merkt, wil je zelf ook een stapje harder 
lopen. Afgelopen jaar hadden we te maken 
met vertrek van de dirigent van het zangkoor. 
Hoe krijg je een nieuwe? Dat leek een bijna 
onmogelijke opgave. Dan zet je dus alle zeilen 
bij en als het dan lukt om een nieuwe dirigent 
te vinden, geeft dat heel veel voldoening.”
Jolande: “Dat merk ik ook; de energie die je er 
insteekt, krijg je helemaal terug”. 

Het eten is lekker en het zijn  
leuke mensen
“Ik ben een keer naar een Aan Tafel bijeen-
komst gegaan en vond het gelijk leuk. Het eten 
is heel lekker en altijd gezond. Nadat ik een 
paar keer geweest was, bleken het ook nog 
heel leuke mensen te zijn. Zo was er iemand 
die ik nog van vroeger ken, van de lagere 
school. En een dame die al in de 90 is en nog 
heel actief. Of je hoort van een tafelgenoot dat 
hij of zij in de buurt woont waar ik vroeger 
woonde, dat is ook leuk. 

Verder wordt er ook veel samen gelachen. 
Dan merk ik: het is toch wel heel leuk om 
in een dorp te wonen en elkaar zo tegen te 
komen. Vorig jaar heb ik zelfs een leuke dame 
ontmoet, die inmiddels een goede vriendin 
is geworden. In Eerbeek aten we altijd op 
donderdag. Dat is veranderd; nu eten we om de 
week in Eerbeek en Brummen, op dinsdag.”

Vrijwilliger Kindervakantiespelen
Kees doet ook al een hele tijd vrijwilligerswerk 
voor SWB. “Vorig jaar vierde ik mijn 25-ja-
rig jubileum. Ik ben in 1994 begonnen als 
vrijwilliger bij de Kindervakantiespelen. Mijn 
zus was twee jaar eerder begonnen en ik dacht: 
‘Dat lijkt mij ook leuk’. Verschillende vrijwilli-
gers komen uit andere delen van het land. Die 
worden meegesleept door hun familie. Ik houd 
het hele jaar door contact met ze via Facebook. 
Een paar weken geleden was ik jarig en werd ik 
150 keer gefeliciteerd. Ja, dat vind ik leuk.”

Ruth en Jolande

Deelnemer aan tafel: Kees
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OPROEP
  

Wist u dat u iemand drie keer 
gratis mag meenemen om 

samen een nieuwe activiteit 
uit te proberen? Maak er gebruik 

van, u bent van harte welkom!



HALLOWEEN
happy

start: Marktplein

GEORGANISEERD DOOR: JONGERENCENTRUM BASE EN JONGEREN.

KIDS ROUTE RONDOM MARKTPLEIN,KINDEREN LOPEN ONDER BEGELEIDING VAN EEN VOLWASSENE.
VOOR DE WAAGHALZEN,

november

IS ER EEN UITGEBREIDERE ROUTE IN HET PARK.

vrijdag 19:301

Zo’n reis geeft een 
diepe verbinding

Halloween:  

alle credits naar de jongeren!
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Jongerenwerk, Sjoerd 

Vraag je jongerenwerker Sjoerd Bot-
schuyver wat het hoogtepunt was van 
2019, dan hoeft hij niet lang na te denken: 
“De reis naar de concentratiekampen in 
Auschwitz en Birkenau. Als je zegt dat 
je met 14 jongeren naar Polen gaat, dan 
denken mensen al snel dat het één groot 
feest wordt. Niks van dat al. Het was enorm 
indrukwekkend.”

We voelden het vertrouwen  
van ouders
“Jongeren hebben er naar toe geleefd, maar 
ook wij en de ouders. Het is natuurlijk span-
nend. Er waren minderjarigen bij, daar ben je 

Sjoerd: “Halloween is een prachtig evene-
ment dat jongeren een podium biedt om iets te 
organiseren waar je waardering voor krijgt en 
waarbij je jezelf kunt ontwikkelen. Vorig jaar 
werden we onverwacht gevraagd om het mee te 
organiseren; dit jaar kwam het helemaal op de 
jongeren zelf neer.”

Gaan we dit doen?
“Toen de vraag kwam, heb ik die voorgelegd en 
gezegd: ‘Gaan we dit doen? Als we ‘ja’ zeggen, 
dan kunnen we niet meer terug’. We hebben het 
gedaan, met een aantal heel betrokken jongeren 
die het voortouw namen en andere die ook een 
rol pakten.

Er kwamen de wildste ideeën en het grootste 
deel ervan is uitgevoerd. Zo werd het jongeren-
centrum omgetoverd tot een operatiekamer. 
Buiten was er warme chocomelk en konden 
mensen kiezen: ‘Vind je het mooi genoeg 
geweest of wil je ook nog door naar het park?’ 
De meeste gingen door en kwamen daar in een 
sfeer terecht, met festivalhekken, lampen, rook, 
creapy muziek… doodeng.”

Initiatief nemen, je grens  
verleggen
“Vooraf was het de vraag: ja, leuk die ideeën, 
maar wie betaalt dat? Jongeren zijn zelf op zoek 
gegaan naar een sponsor. Eentje heeft de Rabo-
bank benaderd en fixte € 1.000,-! 

Net als vorig jaar hebben Brummense jongeren ook in 2019 de Halloweentocht georganiseerd. 
Opnieuw was het een groot succes; er kwamen maar liefst 500 mensen op af.

Zelf initiatief nemen en je eigen drempel 
verleggen om naar een organisatie te gaan en 
zoiets te vragen, prachtig toch?

De activiteit was een groot succes, al zag het er 
daar in het begin niet naar uit. Het miezerde, er 
stonden nog maar 50 mensen en we dachten: 
‘Okee…’, maar daarna stopte de ene auto na de 
andere en liep het helemaal vol. Uiteindelijk 
zag het zwart van de mensen, echt sick. Dat is 
precies wat je hoopt.”

onmiddellijk verdwenen. 
Je ziet en hoort niet alleen over de afschuwe-
lijke dingen die er gebeurd zijn, maar je voelt 
ze ook. In de gaskamer bijvoorbeeld, waar 
mensen werden verbrand als afvalhout.” 

Wat was er met ons gebeurd? 
“Daarna reden we door naar kamp Birkenau. 
Auschwitz is een omheind barakkenkamp, Bir-
kenau is een enorm open en groot gebied, met 
allemaal barakken. Daar werd angstaanjagend 
efficiënt gewerkt. De trein stopte, mensen 
werden als beesten uit de wagons geduwd 
waarna ter plekke werd beslist: ‘Jij gaat werken 
en jij gaat rechtstreeks naar de gaskamer’.”

als jongerenwerker volledig verantwoordelijk 
voor. Durf je dat aan? De ouders gingen daar zo 
mooi mee om, wij voelden echt hun vertrou-
wen. 

We gingen in twee busjes op pad. Onderweg 
realiseerde ik mezelf: normaal heb je contact 
op straat of in de Base; nu zit je vier dagen op 
elkaars lip. Hou ik dit wel vol? Houden zij het 
wel vol? Het ging hartstikke goed. Naarmate 
we dichterbij Auschwitz kwamen, werd het 
steeds stiller in de bus en werd iedereen steeds 
zenuwachtiger. Dan kom je bij het kamp, ga je 
samen die poort onderdoor met de tekst ‘Ar-
beit macht Frei’ en is de jolige sfeer die er was, 

De groep is nog hechter gewor-
den
“Hoe verdrietig het ook was, zo mooi was 
het ook. Zo’n reis verbindt enorm. Dit samen 
ervaren, smeedt een band als groep, ook via 
individuele gesprekken als je weer terugrijdt. 
Je beseft je hoe rijk je eigenlijk bent. Dat je 
niet altijd meer moet willen, maar blij moet 
zijn met wat je hebt.

Het geeft een diepe verbinding, niet alleen 
tussen de groepsleden onderling, maar ook 
tussen jongerenwerkers en jongeren. Je merkt 
dat dat nu doorwerkt. Je weet wat je aan el-
kaar hebt en dat je op elkaar kunt bouwen.”

Sjoerd Botschuyver
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Voor Sjoerd Botschuyver is er geen twijfel. 
“Wat we hier met jongeren doen en bereiken, 
was nooit gelukt als hier geen jongerencen-
trum was. Die laagdrempelige functie is zo 
belangrijk om deze doelgroep te trekken. Hier 
ontmoet je elkaar, kweek je vertrouwen en 
vandaaruit kun je verder kijken. 

Ontmoeting is de basis om contact te leggen, 
de vragen van jongeren op te halen en goede 
dingen te doen. Dat moet je als gemeente 
faciliteren.” 

Zorgen over jongeren in Eerbeek
“In Brummen gaat dat geweldig, in Eerbeek 
zijn we onthand.” De sluiting van het jonge-
rencentrum is een gemis, dat wordt ook door 
de politie gezegd. Het is des te schrijnender 
omdat de doelgroep van het jongerenwerk in 
Eerbeek veel groter is.”

Sjoerd maakt zich daar grote zorgen over. 
“Onze doelgroep raakt uit het zicht. In de zo-
mer zoek ik ze op rond het Cruijff Court en een 
aantal andere plekken, maar in andere perio-
den van het jaar wordt het steeds moeilijker. 
Jongeren zijn op andere plekken en ontmoeten 
elkaar ook heel veel online, via WhatsApp, 
Instagram en Snapchat.”

Jongerenwerker Sjoerd heeft het afge-
lopen jaar een training netwerkcoach 
gehad. Hij gaat jongeren opleiden tot jon-
gerennetwerkcoach; dit is een vorm van 
peer-to-peer begeleiding. De jongeren-
netwerkcoach wordt gekoppeld aan een 
andere jongere die ondersteuning nodig 
heeft, met als doel om zijn of haar sociaal 
netwerk in te zetten of te vergroten.

“In sommige situaties is het heel moeilijk 
de verbinding te maken tussen de sys-
teemwereld en de jongeren”, legt Sjoerd 

Ontmoetingsfunctie jongeren-
centrum cruciaal voor succes

Nieuw:  
jongerennet-
werkcoaches

We moeten de kansen benutten!
“Na een aantal jaren van incidenten is er rust 
gecreëerd binnen de gemeente. Het patroon 
van de straatcultuur en de overlast is doorbro-
ken. We hebben veel opgebouwd en aanslui-
tend hebben we het concept Talenthouse 
ontwikkeld, dat door iedereen werd omarmd. 
Echter, in Brummen benutten we de kansen, 
in Eerbeek laten we ze liggen.

Ik wil niet terug naar een situatie waarin we 
steeds praten over problemen. Daar is lange 
tijd de focus op geweest en ik ben blij dat we 
daar een beetje van af zijn. Ik wil liever praten 
over wat een jongere motiveert, wat hij graag 
zou willen doen. Als je daarmee aan de slag 
gaat, dan wordt de probleembeleving veel 
minder en komen de kwaliteiten naar boven.”

uit als we vragen naar het waarom van de 
netwerkcoach. “Bijvoorbeeld bij thema’s 
als softdrugs of seksualiteit. Jongeren 
gaan liever niet op gesprek in een kan-
toor, met een hulpverlener. Die setting is 
veel te formeel. Je praat veel gemakkelij-
ker tegen een maatje van je eigen leeftijd 
of net iets ouder, die hetzelfde heeft 
meegemaakt. Dat is laagdrempeliger en 
meer vertrouwd. Vanuit die setting kun je 
het sociaal netwerk om een jongere heen 
versterken”

Cijfers jongerenwerk 2019
Jongerencontacten
op straat14137 Activiteiten

99893 Deelnemers
Avonden
op straat

Jongerencentrum de Base
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We spreken af in jongerencentrum de Base 
in Brummen. Als Fransje binnenkomt, valt 
haar oog meteen op het tafelvoetbalspel wat 
er staat. Voordat het interview start, moet er 
eerst even een potje gespeeld worden. (Eén 
keer raden wie de fanatiekste was.) Daarna 
raken we in gesprek. 

Hoe hebben jullie de oorlog  
beleefd? 
Suze vertelt: “In mei zijn we voor het eerst 
bij elkaar gekomen. Met twintig jongeren en 
zes ouderen die allemaal de oorlog hadden 
meegemaakt. We wisten natuurlijk niet hoe 
dat zou verlopen, maar het ging heel vanzelf-
sprekend. Wij hadden veel vragen. De ouderen 
hebben ons een goed beeld gegeven van hoe zij 
de oorlog beleefd hebben. Voor ons kwam de 
oorlog toen dichterbij. 

Je kunt van alles lezen in een boek, maar op 
deze manier verplaats je je er echt in. Het 
wordt persoonlijk.”

Fransje: “De jongeren brachten ons terug in 
de tijd. Ik weet nog goed dat wij mensen zagen 
weggaan, gewoon vanuit je raam. Sommige 
herkende je: ‘Die zit bij mij in de klas’, dacht je 
dan. ‘Wat gebeurt er?’ vroeg ik aan mijn moe-
der. ‘Die gaan op reis’, zei ze. Maar we wisten 
niet waar ze naartoe gingen’.”

Suze: “Als je dat hoort, denk je: ‘Wij wonen 
ook samen met vrienden in het dorp. Het zou 
bizar zijn als er zomaar iemand zou worden 
weggevoerd.’

Fransje: “Je wist ook niet altijd waarom. Is het 
een Nederlander of een jood? Dat kan je niet 
altijd zien. Mijn moeder had bijvoorbeeld ook 
heel donker haar.”

Elders in deze krant heeft Sjoerd Botschuyver verteld over de reis met 14 jongeren naar Ausch-
witz en Birkenau. Die was heel indrukwekkend. Ook indrukwekkend waren de ontmoetingen 
die voor de tijd en na de reis plaatsvonden tussen jongeren en ouderen in Brummen. Fransje 
Bartelds (89) en Suze van Diepen (19) vertellen erover.

Fransje Bartelds en 
Suze van Diepen 

Wij voelden wat jullie  
hadden meegemaakt

Granaatscherven ruilen
Fransje: “Ik was 11 jaar toen de oorlog begon. 
We woonden in Amsterdam, vlakbij het Olym-
pisch Stadion. Op een ochtend werd ik wakker, 
omdat ik allemaal kleine knalletjes hoorde. 
Ik ging mijn bed uit, keek uit het raam en zag 
allemaal wolkjes. ‘O’, zei mijn moeder, ‘dan is 
het oorlog.’ Er kwamen vliegtuigen aan.  
‘Wat gaan die doen dan?’ Toen ging het 
luchtalarm af en moesten we allemaal naar de 
schuilkelder. Die was al wel gebouwd. 

Vanaf die tijd moesten we regelmatig met acht 
gezinnen naar beneden. Dat was heel gezellig. 
En als het voorbij was, hoorde je het alarm 
wat je nu altijd op de eerste maandag van de 
maand hoort. Dan wist je: het is veilig. 

Wij gingen dan naar buiten, granaatscherven 
zoeken op straat, of op het dak van de uitbouw 
boven onze keuken. Die ruilden we met elkaar: 
twee kleine stukken tegen een grote.” 

Suze: “Het werd allemaal heel gewoon verteld. 
Ik kan me niet voorstellen dat zoiets gebeurt 
als je het raam uitkijkt.”

Fransje: “Je was jong, had geen benul. Toen de 
joden weggevoerd werden, werd het anders. Ze 
werden in groepjes verzameld, moesten eerst 
naar een sportcentrum in de buurt en werden 
daarna op de trein gezet. 

Op dat moment wisten wij dat niet, dat hoor-
den wij later pas. Dat ze zelfs in goederen-
wagons werden vervoerd, zonder een enkele 
voorziening. Dan moest je maar in een hoekje 
naar de wc.”

Suze: “Wij hebben die wagons in Birkenau ge-
zien. Hoe klein ze waren. Daar pasten hooguit 
40 mensen in, maar er werden er meer dan 
100 in gepropt. Je had alleen kleine kijkgaatjes 
voor wat licht en zuurstof.”

Fransje: “Je zal maar jood zijn.” 

Suze: “Ja, dat voelden wij in Auschwitz ook 
heel sterk. Op een gegeven moment stelde 
Sjoerd ons de vraag: ‘Wie van onze groep zou 
niet meteen naar de gaskamer moeten?’ Het 
waren er maar vier. Ik had geluk, heb blond 
haar en blauwe ogen.” 

Suze en Fransje

“Je kunt van alles lezen in een boek, maar op deze manier 
verplaats je je er echt in. Het wordt persoonlijk.”
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Twee jongens werden doodge-
schoten
Fransje: “Ik had ook geluk; ik was geen jood 
en bovendien een meisje. Als je 18 was en een 
jongen, dan liep je wel risico. De Duitsers 
gingen zoeken in de huizen, zelfs ‘s nachts. 
Ook bij ons. We lagen te slapen en er werd 
gebonsd op de deur: ‘Aufmachen’! Dan keken 
ze iedereen aan. Mijn broer vroegen ze: ‘Wie 
alt?’ ‘Zeventien.’ Gelukkig, dan hoefde hij 
niet mee naar de Arbeitseinsatz. Mijn moeder 
moest haar persoonsbewijs laten zien om aan 
te tonen dat ze geen jodin was. 

Bij school hing een vlag met een hakenkruis, 
een beetje laag. Mijn broer ging met zijn 
vrienden springen om hem aan te tikken. 
Eentje trok de vlag er per ongeluk af. Toen 
kwamen de Duitsers de school binnen, haal-
den twee jongens uit de klas (een tweeling) 
die mee werden genomen en doodgeschoten. 
Anderen moesten een paar dagen in de gevan-
genis blijven. Toen werd het echt.”

Suze: “Iedere oudere had een eigen ver-
haal over de oorlog. Wij luisterden daar heel 
aandachtig naar. Maar hoeveel je ook hoort, 
je kunt je nooit voorbereiden op wat wij in 
Auschwitz hebben gezien. We zijn ons alsnog 
rot geschrokken.”

Fransje: “Wij konden ons destijds ook niet 
voorbereiden. Het overkwam ons.”

Kraaien op het prikkeldraad
Suze: “Als je Auschwitz nadert, zie je een 
stadje, een rotonde, met een McDonalds… 
Je zit gezellig samen in het busje en voordat 
je het weet sta je op de parkeerplaats bij het 
kamp. En opeens is de sfeer totaal anders. 

Het was ook gek dat het zulk mooi weer was. 
De zon scheen, je zag mooie groene bomen 
en wij waren een beetje aan het klagen over 
de warmte… en dan hoor je hoe mensen daar 
aankwamen en wat er met ze gebeurde.

Bij de barakken was de sfeer anders. Daar 
waren allemaal vogels, kraaien op het prik-
keldraad en op de grond. Alsof daar nog steeds 
iets omheen hangt… Bij Birkenau was het 
nog erger. Je voelde dat hier verschrikkelijke 
dingen waren gebeurd. Er waren mensen die 
zeiden: ‘Ik wil hier weg’. Je kunt niet beseffen 
dat mensen anderen zoiets aandoen.

Er was ook een hokje van een vierkante meter. 
Daar kreeg je het al benauwd als je er even met 
zijn tweeën in stond. Toen stonden ze daar 
met zijn tienen, urenlang.”

Fransje: “Hebben ze de kinderen meteen 
gescheiden van de ouders, of stonden die er 
tussen?”

Suze: “Die waren er eerst vaak nog bij. In de 
barakken zag je dat kinderen tekeningetjes 
op de muren hadden gemaakt of hadden 
opgeschreven hoeveel nachten ze er al waren. 
Er waren geen ramen, er was geen vloer, maar 
een modderbodem, mensen sliepen op houten 
bedden. En er liepen ratten.”

Vitrines met haren, schoenen, 
koffers
Fransje: “Toen jullie terugkwamen, hadden 
jullie het over haren.”

Suze: “Ja, er was van alles bewaard. Brillen en 
keukengerei, maar ook heel veel haar. Dat lag 
in een enorme vitrine.”

Fransje: “Dat hadden de Duitsers afgeknipt.”

Suze: “Vrouwen werden kaalgeschoren en 
hun haar werd verwerkt in producten. Er was 
ook een plek waar kinderschoentjes lagen. 
Ook volwassen schoenen, en koffers… vitrines 
vol.”

Fransje: “Hoe kunnen mensen elkaar dat 
aandoen?”

Sjoerd vult even aan: “Daar hadden wij het 
ook over. Het is zo’n contrast tussen toen en 
nu. Wij leven in een veilig land. Je wordt hier 
niet opgepakt omdat je een verkeerde kleur 
haar hebt of een andere afkomst.”

Fransje: “Voor ons was het toen ook niet 
voorstelbaar. Wij hadden een leuk leven. In 
Amsterdam had je bepaalde jodenbuurten, 
maar het enige wat daar opviel, is dat de win-
kel op zondag open was. Ik vraag me wel af: 
zouden de joden hebben geweten wat er met 
hen ging gebeuren?”

Sjoerd: “We hebben gehoord dat ze tot aan de 
gaskamer zijn voorgelogen: ‘Jullie gaan dou-
chen’, ‘Jullie krijgen een eigen staat’.”

Suze: “Je bent ook zo zwak, je hebt niet eens 
de puf om nog na te denken of je te verzetten.” 

Wij voelden wat jullie hadden 
meegemaakt.
Fransje: “Jullie wisten het heel goed over te 
brengen, nadat jullie op reis waren geweest. 
Wij voelden zelf wat jullie hadden meege-
maakt. Het gevoel kwam bij ons binnen en het 
komt nu ook weer terug (Fransje slikt even iets 
weg). Hoe kwam het op de jonkies over? Want 
er waren er twee van 17 bij.”

Suze: “Heel verschillend, op ons allemaal. 
Sommigen sloten zich ook een beetje af en dat 
begrijp ik ook wel.”

Fransje: “Ik ben er zelf nooit geweest, ben ook 
beperkt, ik kan er niet zomaar naartoe.”

Suze: “Misschien moet je het ook maar niet 
doen. Het komt wel heel dichtbij. Toen we 
wegreden bij het kamp, werd de muziek hard 
aangezet en was er een ontlading. Daarna 
gingen we barbecueën bij het huisje. 

‘Jongerencentrum?
Is er wat mis met je?’ 

Suze: “Als ik wel eens op mijn school 
vertel dat we een jongerencentrum hebben 
in Brummen, dan zeggen ze: ‘Jongeren-
centrum? Is er wat mis met je, of zo?’ Ze 
hebben er een heel ander beeld bij. Ik vind 
het heel bijzonder dat dit er is en dat wij 
dit kunnen doen. Maar ook dat je jonge-
renwerkers hebt die zeggen: ‘Als jullie dat 
willen, dan gaan we er echt voor’.

Ik kom hier nu ongeveer twee jaar, twee of 
drie avonden per week. Je kunt hier gewoon 
jezelf zijn. Van alles met elkaar bespreken, 
of gewoon samen een sigaretje roken en 
dan weer weggaan.”

Fransje: “Ik heb voor de tijd nooit geweten 
dat op Plein Vijf ook jongeren kwamen. 
Jullie zitten een beetje apart in het gebouw. 
Dat is eigenlijk gek: jullie zijn hier wel, 
maar wij weten het niet. Ik kom hier al ja-
ren, zit op het seniorenkoor en op bewegen 
voor ouderen. We gaan zingen, maar ook 

Daar hebben we iedereen de tijd gegeven om 
het te verwerken op zijn eigen manier. Ieder-
een was vol respect en aandacht naar elkaar. 
Ook als er iemand een traantje liet.”

Fransje: “Gemeenschappelijk emotioneel 
beleven, zo noem je dat.” 

Aan het eind van het gesprek wordt nog eens 

benadrukt hoe bijzonder dit Auschwitz project 
was. Niet alleen de reis, maar ook de twee 
ontmoetingen tussen de jongeren en de oude-
ren. Het is nu compleet, alsof de jongeren het 
verhaal hebben afgerond dat 75 jaar geleden 
bij de ouderen was begonnen.

koffiedrinken. We letten op elkaar. Als er 
iets is, dan besteed je daar aandacht aan. Je 
stuurt even een ansichtkaart of je gaat bij 
elkaar op bezoek. Bij de kerk heb je ook een 
inloophuis, trouwens.”

Suze: “Wat gebeurt daar?”

Fransje: “Waar je zelf zin in hebt. Breien, 
knutselen, scrabbelen, een praatje maken.”

Suze: “Net als wij hier, dus.”

Fransje: “Ja!”

Suze en Fransje



Hier voel ik mij 
weer een deel 
van het geheel
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maar we gebruiken stokken en sjaaltjes zodat 
iedereen toch kan meedoen. Dan maken we de 
gekste bewegingen en hebben we de grootste 
lol.”

Carola: “Bijna alles mag, niets moet. Deel-
nemers maken zelf de kookagenda en we 
bereiden samen de warme maaltijd, met verse 
producten. Bovendien kan iedereen aanhaken 
bij andere activiteiten in het gebouw. We ont-
moeten elkaar hier, we hebben aandacht voor 
de blije en de minder leuke momenten.”

Het magische woord
Marian: “Als iemand verdrietig is, sla je een 
arm om hem heen. Als iemand praten wil, 
ga je even samen ergens zitten. Eigenlijk is 
het magische woord ‘samen’. Wat ik in deze 
tijd heel erg mis, is het met elkaar doen, het 
sociale. Mensen verstaan elkaar niet meer. Het 
is allemaal ik-ik-ik. Hier ben je er niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor elkaar. 

Als iemand zich fijn voelt, komt hij vanzelf in 
beweging. Ik heb talenten ontdekt waarvan ik 
niet wist dat ik ze had. Bijvoorbeeld tekenen, 
stoffen borduren, leren craqueleren. Iets 
maken met laurierbladeren, of met bloemen, 
verse en droge. Je doet van alles. Ik leer nog 
steeds, niet omdat het moet; ik wíl dat.” 

Activiteiten doen, 
nieuwe mensen leren kennen
“Sinds ik in deze groep zit, ben ik weer mon-
diger geworden. Ik heb veel andere mensen 
leren kennen, niet alleen in de groep, ook 
daarbuiten. Dat vind ik het mooie van deze 
plek. Bovendien heb je alles dicht bij huis, het 
is alles in één. Als ik iets anders wil doen – 
houtsnijden, handwerken, biljarten of wat dan 
ook – dan hoef ik niet naar een andere plek, 
dan ga ik in het gebouw kijken. Ook daarom 
zeg ik: voor mij is het een centrum. Hier voel ik 
mij weer een deel van het geheel, dat lost een 
hoop eenzaamheid op.” 

Carola: “Studio Actief heeft een open verbin-
ding naar de samenleving. We zijn laagdrem-
pelig – iedereen kan in- en uitlopen – en we 
zijn actief. We proberen zoveel mogelijk op 
individueel niveau activiteiten aan te bieden.” 

Maatwerk; iedereen kan meedoen
Marian: “Met de ritmische gymnastiek zie 
je dat goed. Niet iedereen kan goed bewegen, 

Nieuwe naam: Studio Actief
We zijn in het Tjark Riks Centrum, in gesprek 
met deelneemster Marian Vergouwe en coör-
dinator Carola Damsté. Meteen valt op dat het 
naambordje is veranderd. “Dat klopt”, zegt 
Carola, “sinds oktober 2019 is de naam van het 
Dagactiviteitencentrum veranderd in Studio 
Actief. We wilden een wat specifiekere naam, 
het liefst een beetje hip en stoer. Er is een 
prijsvraag uitgeschreven voor alle inwoners 
van de gemeente Brummen en daar is goed op 
gereageerd.” 

Marian heeft haar bedenkingen. “Ik mis het 
woord ‘centrum’. We staan midden in de 
Eerbeekse samenleving, zo voel ik dat echt.” 
Marian legt uit waarom dat belangrijk voor 
haar is. “Een aantal jaren geleden kwam ik in 
een rolstoel terecht. Ik raakte wat geïsoleerd 
en dacht: ‘Ben ik anders geworden? Willen 
mensen niet meer met me op stap gaan?’ Op 
een gegeven moment was ik al mijn eigen-
waarde kwijt. Ik durfde niet meer naar buiten, 
was mensenschuw geworden.”

“Ik heb geen broer meer en vorig jaar zijn ook mijn laatste vrienden en kennissen overle-
den. Als je stil gaat zitten, ga je piekeren, dan keer je je in jezelf. Dus als ik hier naartoe ga, 
laat ik alles achter… en ga ik naar mijn tweede thuis. En het mooie is: we hebben hier een 
groot gezin!” 

Kom kijken, u bent welkom!

“Ik leef er naartoe, zondag 
denk ik al: ‘Ha, het is weer bijna 

woensdag. De week wordt 
doorgesneden en na woensdag 
werkt het nog een paar dagen 

door. De rest van de week heb ik 
voldoende te doen.”

Carola: “Ik werk hier sinds dit jaar en heb 
meteen gemerkt hoe gastvrij de groep en de 
deelnemers zijn. De deuren staan letterlijk 
open, we nodigen mensen uit binnen te 
komen. Je kan ook even met je familielid of 
naar de buurvrouw binnenlopen, dan wordt 
er gewoon een stoel bijgezet. 
Toch gebeurt dat nog veel te weinig, 
blijkbaar voelen mensen een drempel. 

Marian Vergouwe

Marian Vergouwe

Daar willen we verandering in brengen. 
Een manier om dat te proberen, is met een 
maandelijkse open activiteit, waar mensen 
kunnen binnenstappen en meedoen, 
bijvoorbeeld bloemschikken of iets met 
muziek.” 

Studio Actief is open van 

maandag tot en met vrijdag, 

van 10.00 - 16.00 uur.  

Sommige deelnemers komen de 

hele week, andere een of enkele 

dagen. Marian komt op de 

woensdag. 
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En toen was er…
de coronacrisis
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zo doorgaat, trek ik het niet meer.’ 
Ouders met thuiswonende kinderen zijn 
opeens fulltime thuis en moeten naast ‘zo 
goed als mogelijk werken’ een nieuwe functie 
als juffrouw of meester vervullen. In veel 
gezinnen gaat dat goed, maar op sommige 
plekken gaat het ook heel erg mis en is het 
heel moeilijk tijdig en passend ondersteuning 
te bieden. 

Er is niemand die niet is geraakt door de 
ingrijpende maatregelen van de overheid. 
En er is geen huis waar de coronacrisis niet 
het dagelijkse onderwerp van gesprek is. 
Economisch is de impact enorm, maar ook 
in sociaal opzicht ziet ons leven er anders uit 
dan we ooit hadden kunnen vermoeden.

Om in beeld te brengen wat deze periode met 
ons (medewerkers, vrijwilligers, deelnemers 
aan activiteiten, cliënten en anderen in onze 
gemeente) doet, hebben we deze speciale Co-
ronabijlage gemaakt. Die voegen we toe aan 
ons jaarverslag.

Wat als ontmoeten niet meer 
mag? 
Thema van het jaarverslag is ‘De kracht van 
ontmoeting’. Uitgerekend die ontmoeting 
wordt door deze coronacrisis ontzettend be-
perkt, of zelfs volledig onmogelijk gemaakt. 
De gevolgen zijn voor iedereen anders, maar 
voor sommige mensen wel heel ingrijpend.
 
Onze gebouwen in Eerbeek en Brummen 
hebben letterlijk de functie om mensen, jong 
en oud, de gelegenheid te geven elkaar te 
ontmoeten. Je bent daar niet alleen actief, 
maar spreekt anderen, doet samen activi-

teiten en drinkt gezellig wat. Dat zijn ‘heel 
gewone dagelijkse dingen’, hebben we altijd 
gedacht, maar als dat wat heel gewoon lijkt 
opeens wegvalt, merk je pas hoe bijzonder en 
belangrijk het is.

Verhalen over deze coronatijd
In deze Coronabijlage proberen we de impact 
daarvan vast te leggen. De bijlage bestaat uit 
een ‘collage’ van de acties die we hebben on-
dernomen en een aantal verhalen van sociaal 
werkers, vrijwilligers en jongeren.

Coördinator Ruth Frederiks belt samen met 
haar collega bijna dagelijks met vrijwilligers 
en deelnemers. In een interview vertelt ze hoe 
groot het gemis is van de gezelligheid en het 
samen een ‘kopje koffie’ drinken en wat ze 
onderneemt om contact te houden. 

Vrijwilligster-deelneemster Alie Bosscha 
merkt ook dat de dames uit haar groep de 
activiteit missen. Daarnaast vertelt ze wat de 
gevolgen zijn voor haarzelf en voor mensen 
in haar directe omgeving. Beiden hopen dat 
er voor de zomer toch nog een moment ge-
organiseerd kan worden waarop deelnemers 
elkaar kunnen ontmoeten, ook al is het maar 
even.

Carola Damsté, coördinator van Studio 
Actief, vertelt hoe de coronamaatregelen de 
mensen treffen die normaalgesproken een of 
meerdere keren naar het Tjarks Riks Centrum 
komen, maar ook hun eventuele partners of 
kinderen. Daarnaast vertelt ze welke acties er 
worden ondernomen om contact te houden 
en in deze moeilijke tijd toch wat plezier en 
ontspanning te beleven.

Jongeren leveren een belangrijke bijdrage 
aan die acties. Daar laten we verschillende 
voorbeelden en foto’s van zien. Tegelijkertijd 
vragen we twee jongeren – Fleur uit Eerbeek 
en Indi uit Brummen – wat zij in deze periode 
meemaken, op school, thuis, in hun vrien-
denkring en hoe zij omgaan met gevolgen van 
de coronamaatregelen.

Een groep die vaak wat op de achtergrond 
blijft, zijn de mantelzorgers. Door het weg-
vallen van veel voorzieningen komt er nog 
meer druk op hun schouders te liggen. Juist 
daarom willen we ook aan hen aandacht 
besteden. Coördinatoren Ellen Lammersen 
en Karin van Aalst vertellen hoe zij vanuit het 
knooppunt Mantelzorg proberen contact te 
houden met mantelzorgers en waar mogelijk 
overbelasting te herkennen en ondersteuning 
te bieden.

Samen komen we hier door!
We schrijven deze teksten in de derde week 
van mei en de krant valt in de eerste week 
van juni op uw deurmat. Mogelijk is er in de 
tussentijd alweer van alles veranderd en zijn 
de coronamaatregelen verder versoepeld, of 
juist weer aangetrokken. 

Hoe dan ook, we doen er vanuit SWB alles aan 
om er het beste van te maken en we hopen 
dat iedereen zo blijft samenwerken als in de 
afgelopen periode is gebeurd. Dorpsgenoten, 
vrijwilligers, medewerkers en samenwer-
kingspartners, hartelijk dank voor jullie grote 
betrokkenheid en inzet! 

Het team van SWB

Elk jaar gebeuren er bijzondere dingen. Maar 
2020 is nu al een van de meest bijzonde-
re jaren in de geschiedenis van Brummen, 
Nederland en zelfs de wereld. Anders dan alle 
jaren ervoor. 

Wie had ooit gedacht dat we halverwege 
maart opeens zouden praten over een ‘intel-
ligente lockdown’ en een ‘anderhalve meter 
samenleving’? Dat ons leven compleet op de 
kop zou worden gezet door een heel vervelend 
virus met de naam COVID-19? 

#blijfthuis
Van de ene op de andere dag moeten we mas-
saal thuis blijven, mogen we alleen de straat 
op wanneer het strikt noodzakelijk is, moeten 
we hoesten in onze mouw en ontelbare keren 
per dag onze handen wassen. Overal in het 
land zijn scholen en bedrijven dichtgegaan, 
zitten mensen noodgedwongen op de bank 
te wachten totdat ze hun werk weer mogen 
oppakken, en zijn anderen vanuit huis gaan 
werken. Ook buitenshuis ontspannen is 
nauwelijks mogelijk, want sportverenigingen 
en buurthuizen zijn gesloten, de complete 
horeca is stilgelegd en parken, natuur- en 
recreatiegebieden zijn beperkt toegankelijk. 

Iedereen wordt geraakt 
Waar de ene zoekt naar mogelijkheden om 
zijn overschot aan tijd te vullen of iets te 
bedenken om toch nog wat omzet te genere-
ren, draaien ziekenhuizen en verzorgings- of 
verpleeghuizen 24/7 op volle toeren. Er is 
‘opeens’ veel aandacht en waardering voor 
mensen met zogenaamde vitale beroepen en 
tegelijkertijd voelen velen van hen zich zo 
overbelast dat ze denken: ‘Vitaal? Ik? Als het 

Speciale Coronabijlage

Mevrouw Bosscha en kleinkinderen
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Digitaal cultureel 
voor kinderen

Kaartjes en te-
keningen maken 
voor ouderen

Mondkapjes ma-
ken voor zwangere 
vrouwen

Netwerkapp voor 
zorgaanbieders

Gezinshereniging 
in coronatijd

Fleur voor je deur

Speciale nieuws-
brief voor vrijwil-
ligersorganisaties

Steunpunt Geld  
en Administratie

Hulp bij  
videobellen

Speciale nieuws-
brief voor mantel-
zorgers

Bewegen voor  
ouderen

Paaseitjes voor 
deelnemers Studio 
Actief

Omgekeerde 
speurtocht Studio 
Actief

Bewegen voor  
kinderen

Thuiszitten saai? Welnee! Er is van alles dat 
je digitaal kunt doen. Zeker als je van kunst 
en cultuur houdt. De combinatiefunctionaris 
Cultuur heeft verschillende linkjes verzameld 
die gratis zijn en leuk voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Bijvoorbeeld: museum-
bezoek, film, muziek, knutselen- en doe-tips 
en het Instagram account @tussenkunsten-
quarantaine. Het Landelijk Kennisinstituut 
voor Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA) verzamelt online ideeën die in razend 
tempo in deze tijd ontwikkeld worden. Niet 
alleen voor cultuuronderwijs op school maar 
ook daarbuiten. Geïnteresseerd? Zie de link:
https://www.lkca.nl/artikel/corona-initiatie-
ven/#lesgeven

Om ouderen een opkikkertje te geven, hebben 
we de kinderen in de gemeente Brummen 
opgeroepen om een mooie tekening of een 
kaart te maken en die af te leveren bij een van 
de SWB-gebouwen. Daarna hebben de jonge-
ren van het jongerencentrum de tekeningen 
rondgebracht. Ouderen vonden het erg leuk!

Eind maart belde gynaecologe Heleen Eising 
de Turkse dames van de naaiclub Eerbeek op 
met de vraag of zij 200 mondkapjes wilden 
naaien voor zwangere vrouwen. Mondkapjes 
die ongeveer 80 procent beschermend zijn. 
Zes dames zijn daar meteen mee aan de slag 
gegaan, in het Tjark Riks Centrum, netjes 
1,5 m uit elkaar. Kort daarna kwam er een 
verzoek voor nog eens 20 mondkapjes voor de 
vrijwilligers en medewerkers van de Koren-
molen die maaltijden maken en bezorgen. 
Binnen een paar uur was alles klaar!

Knooppunt Mantelzorg heeft speciaal voor 
deze bijzondere tijd een netwerk-app inge-
richt. Via deze app staan alle deelnemende 
zorgaanbieders direct met elkaar in contact, 
worden ze op de hoogte gehouden van de 
meest recente nieuwsberichten over mantel-
zorg(ondersteuning) en kunnen ze oproepen 
plaatsen voor mantelzorgers of situaties 
waar je als organisatie tegenaan loopt. Door 
het delen van ideeën en uit te wisselen wat 
organisaties zelf momenteel betekenen voor 
mantelzorgers inspireren ze andere zorgaan-
bieders. 

Net voordat het luchtruim werd gesloten, kon 
deze Syrische mevrouw op 7 maart nog naar 
Nederland komen en zich herenigen met haar 
man. Die woont sinds mei 2019 in Brummen 
en wachtte al die tijd op zijn vrouw. Ook hun 
kleinkind op de foto is blij dat ‘opa en oma’ 
zijn herenigd. SBW-vrijwilligster Mireille is 
in deze coronatijd de grote steun en toever-
laat van het echtpaar.

Tekeningen voor 
Philadelphia
Zojuist heeft Willy van Philadelphia alle 
tekeningen en kaarten opgehaald die zijn 
ingeleverd bij SWB. Deze worden verdeeld 
onder de bewoners van Philadelphia.

Op verschillende plekken in de gemeente 
kunnen bewoners genieten van een optreden 
Fleur voor je deur. Half april was de eer-
ste editie voor bewoners van de Beekwal in 
Eerbeek. Wat was dit mooi om te doen en hoe 
warm waren de reacties van de bewoners. 

Alle organisaties in de gemeente Brummen 
die met vrijwilligers werken, hebben een 
nieuwsbrief van de Vrijwilligerscentrale ont-
vangen. Hierin staan tips en tricks over wat je 
als organisatie in deze periode kunt beteke-
nen voor je vrijwilligers en wat je kunt bieden 
aan dorpsgenoten. 

Vrijwilligers van het Steunpunt Geld en 
Administratie bieden ondersteuning aan 
mensen die door de coronacrisis in finan-
ciële problemen (dreigen te) komen. Het 
steunpunt werkt nauw samen met Team 
voor Elkaar van de gemeente Brummen, de 
Plangroep, woningcorporatie Veluwonen, 
zorgverzekeraars, energiemaatschappijen, 
de Belastingdienst en andere partijen die met 
mogelijke betalingsachterstanden te maken 
krijgen. 

Roy Bosman, vrijwilliger bij Buurtklus, 
Seniorenweb en de Bibliotheek, biedt aan om 
mensen te helpen die niet goed weten hoe 
ze moeten videobellen. Dit kan veilig, vanuit 
huis. Roy ondersteunt dagelijks diverse men-
sen en dat wordt zeer gewaardeerd.

Alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij 
knooppunt Mantelzorg ontvangen maan-
delijks een nieuwsbrief. Eind maart is er een 
speciale editie gemaakt over de Coronacrisis. 
Mantelzorgers krijgen hierin informatie en 
vragen op antwoorden in deze lastige tijd. 
(Ook alle netwerkpartners van het knoop-
punt hebben een speciale coronanieuwsbrief 
ontvangen.)Mindy van Sportkompas verzorgt op de 

woensdagochtend de activiteit Brummen Be-
weegt op de velden van sportclub Brummen. 
Om de deelnemers te motiveren om thuis 
toch te blijven bewegen, heeft ze filmpjes 
gemaakt. Elke week ontvangen mensen een 
nieuwe video met oefeningen.

Attentie voor 
mantelzorgers
Op 1 mei hebben alle 200 ingeschreven 
mantelzorgers een kleine attentie ontvangen: 
zaden van de Zonnebloem, begeleid met een 
kaart met een leuke tekst.

Op Goede Vrijdag hebben alle deelnemers 
van Studio Actief een mooie geschilderde 
Paaskaart door Marjet en vrolijk verpakte 
paaseitjes ontvangen. Het team van Studio 
Actief heeft ze aan de deur bezorgd, op 1,5 
meter afstand overhandigd. En natuurlijk was 
er meteen gelegenheid om even te vragen 
hoe het ging. Dit werd door de cliënten erg 
gewaardeerd.

Ziet u iemand met een pet? Welk dier staat 
er op de paraplu? En wie loopt er met een 
gekleurde tas? De deelnemers van Studio 
Actief konden vanuit hun eigen keukenraam 
meespeuren. Lukte het om het juiste woord te 
puzzelen, dan werd een heerlijke reep chocola 
gewonnen.

Martijn van Sportkompas is altijd in de weer 
op basisscholen en veldjes om kinderen te 
stimuleren te bewegen en kennis te maken 
met allerlei sporten. Die activiteiten liggen nu 
een tijd stil. Om kinderen te motiveren om te 
blijven bewegen, heeft Sportkompas filmpjes 
gemaakt, bijvoorbeeld van een mikspel of 
paintball met sokken. 
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Maaltijden voor 
kwetsbare bewo-
ners

Vrijwilligers en medewerkers van de Koren-
molen hebben 400 maaltijden gemaakt die 
bezorgd zijn bij eenzame en kwetsbare inwo-
ners in onze gemeente. Na de eerste actiedag 
in april zijn ook op de vrijdagen daarna tel-
kens weer maaltijden bereid en bezorgd. Een 
heel geslaagd initiatief waarbij een sponsor, 
restaurant De Korenmolen en Stichting Wel-
zijn Brummen nauw hebben samengewerkt.

Jongeren bakken 
taarten voor  
Studio Actief

Indi, Lynn en Suze hebben half maart in 
jongerencentrum de Base taarten gebakken 
voor de deelnemers van Studio Actief. Bege-
leidsters van Studio Actief hebben de taarten 
rondgebracht en dat leverde heel positieve 
reacties op.
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Boodschappen 
doen

Schenking tablets

Jongeren hebben aangegeven dat ze heel 
graag iets wilden doen voor mensen die het in 
deze periode extra moeilijk hebben. Een van 
hun initiatieven die zeer wordt gewaardeerd, 
is de boodschappenactie.

Begin mei heeft Rotary Eerbeek-Zutphen drie 
tablets geschonken die mensen kunnen hel-
pen om in deze moeilijke tijd toch contact te 
maken met hun naaste. Je kunt elkaar horen, 
maar ook zien. Zo kan je als mantelzorger 
inschatten of het goed gaat of niet. Daarnaast 
biedt het ook een beetje gezelschap; je kunt 
als het ware ‘samen eten’ of ‘samen naar een 
televisieprogramma kijken’. 

We zijn niet gemaakt
voor zoveel afstand

Dat ‘kopje koffie’ is zo belangrijk
“In zo’n periode merk je heel goed dat wat 
mensen ‘halen’ bij SWB, meer is dan alleen de 
activiteit; ze missen elkaar ook. Sociale acti-
vering en ontmoeting is zo belangrijk, voor je 
daginvulling, je weerstand, je contacten en het 
gevoel ergens bij te horen. Het wekelijkse kop-
je koffie dat ze samen na een activiteit drinken 
is veel meer dan alleen dat kopje koffie.”

Verrassing
“Veel van onze deelnemers doen méér dan 
één activiteit, op verschillende plekken in de 
gemeente. Die zijn drie of vier dagen per week 
ergens mee bezig. Naast de ontmoeting, is ook 
beweging belangrijk voor je algemene weer-
stand en je weerbaarheid.

Om daar op in te spelen, hebben we deze week 
een verrassing georganiseerd. Gymdocenten 
hebben een video gemaakt waar mensen thuis 
mee aan de slag kunnen. Dat filmpje stuur ik 
naar alle deelnemers. Ook de muziekdocent 
heeft een filmpje gemaakt, met een boodschap 
om mensen een hart onder de riem te steken. 
Daarnaast heeft hij vier liedjes opgenomen 
waarmee de leden van het koor thuis kunnen 
oefenen. 

We doen ons best en toch vraag ik mezelf 
voortdurend af: ‘Doe ik wel genoeg? Heb ik 
iedereen wel in beeld? Waar is nood, waar 
kunnen we echt iets voor iemand betekenen?’ 
Ik stimuleer mensen vooral om ook elkaar te 
bellen, naar elkaar om te kijken.”

Een champagnefles die niet open 
mag
“Door de lockdown wordt je creativiteit 
ontzettend getemperd. Ik kan alleen maar 
kleine acties doen. Ik doe mijn best om het te 
accepteren, maar gemakkelijk is het niet. Voor 
mij voelt het als een champagnefles die steeds 
voller raakt met ideeën en bubbels, maar die 
niet open mag gaan.”

“Ik heb twee kinderen, die mochten bijna 
twee maanden niet naar opa en oma van-
wege de gezondheidsrisico’s. Mijn ouders 
wilden graag méér, maar ik durfde het niet 
aan. ‘Nee’, zei ik, ‘want ik weet dat jullie 
gaan knuffelen.’ Tegelijkertijd had ik er 
ontzettend veel moeite mee. Contact is zo 
wezenlijk; het doet gewoon pijn om mensen 
dat te ontzeggen. We zijn niet gemaakt voor 
zoveel afstand. 

Afgelopen weekend hebben we elkaar voor 
het eerst weer ontmoet. Buiten in de tuin, op 
gepaste afstand. Niet op schoot, geen kusje, 
niet even knuffelen, en toch was het zo fijn 
en gezellig om elkaar eindelijk weer even te 
zien.” 

Coördinator sociaal culturele activiteiten Ruth 
Frederiks vertelt: “Deze coronacrisis heeft 
veel impact, zowel op de deelnemers als op 
onszelf. Ons werk is erg veranderd. Normaal 
gesproken kom ik twee keer per week naar 
SWB en vaak ga ik ook op andere momenten 
nog wel even kijken bij activiteiten. Nu werk ik 
voornamelijk vanuit huis en zie ik deelnemers 
niet meer.”

Hoor je hoe iemand er echt bij zit?
“Wel proberen we telefonisch contact te 
houden met vrijwilligers en deelnemers. Als 
we merken dat sommige mensen het echt 
moeilijk hebben, overleg ik met een collega. 
Vrijwel altijd vinden we dan wel een oplossing; 
als er echt nood is, verwijzen we door naar 
Team voor Elkaar. Toch blijft het moeilijk om 
aan de telefoon precies te horen hoe iemand er 
echt bij zit.

Het gros van onze bezoekers is 70+ en een 
groot deel is alleenstaand. Die mensen komen 
wekelijks naar de gebouwen. Ze missen het 
enorm. Deze situatie is vooral naar voor de 
meer kwetsbare doelgroep die niet de straat op 
kan én ook de familie niet kan zien. Als je zelfs 
geen boodschappen meer kunt doen of niet 
even koffie kunt drinken met je kind, valt je 
hele contact weg.” verwarming, de schuurkraan 

die niet meer wil – naast 
geen familiebezoek en je 
uiteindelijk alles zelf moet 
regelen… dan blijkt dat 
zo’n kaartje van SWB, 
vrijdag een maaltijd van 
De Korenmolen die stralend 
wordt gebracht en eens een 
bezoekje in de tuin van een 
kennis zoveel brengt, dat de 
zakdoek even gepakt moet 
worden. Bedankt voor dit 
alles en ik gym braaf via 
TV i.p.v. seniorengym van 
Sjoukje bij SWB. Veel goeds, 
geniet van het mooie weer en 
hartelijke groeten van een 
dankbare deelneemster!

Hiermee wil ik jullie hartelijk 
bedanken voor beide kaarten 
die ik al ontving als steuntje 
voor ouderen in coronatijd. 
Vooral de laatste met een hart 
onder de riem deed me enorm 
goed. 

Eigenlijk dacht ik dat 
ik een heel zelfstandige 
oudere was, omdat ik me 
goed kan redden in huis 
met de grote tuin en het 
stille verkeer, dat brengt 
een zekere ontspanning 
voor me mee. Maar als dan 
allerlei probleempjes om de 
hoek komen kijken, zoals 
fiets kapot, loeiheet in huis 
door mankement aan de 
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“Sociale activering en 
ontmoeting is zo belangrijk, 

voor je daginvulling, je 
weerstand, je contacten en het 

gevoel ergens bij te horen.”

Aan de medewerkers 
van SWB
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voor mijn eigen veiligheid. Wij zijn allemaal 
op leeftijd, zelf ben ik bijna 77. Ik voel me 
fit, maar waarom zou ik het risico nemen? 
Ik denk dat dit wel tot volgend jaar kan 
duren. Hoe ik ermee omga? Nou, gewoon; je 
aanpassen. Je kan wel in de put gaan zitten, 
maar dat helpt niks. Je moet er in berusten 
en je geen narigheid aanhalen als het niet 
nodig is.”

‘Wij missen het zo’
“Natuurlijk vind ik het jammer. De dames 
van de groep ook. Die geven aan: ‘Wij mis-
sen het zo.’ Wij zijn met een groep van acht, 
de meeste zijn 80 jaar of ouder en alleen-
staand. Je spreekt niemand meer, komt de 
deur niet meer uit, je mag je kinderen niet 
zien… dan voel je je echt alleen. 

Ik vermaak me wel. Eerst deed ik wat 
achterstallige klusjes, waar je normaal 
gesproken niet aan toekomt. En kaarten 
maken kan ik thuis ook. Verder fietsen mijn 
man ik heel veel; de afgelopen dagen ook 
weer 100 kilometer. Je moet toch een beetje 
bezig blijven.

Voor sommige anderen vind ik het naarder. 
Ik heb een vriendin die haar heup gebroken 
heeft. Die zie ik normaalgesproken drie 
keer per week, maar ze zit in een verpleeg-
huis en daar mag ik niet op bezoek. Zelfs 
haar eigen kinderen mogen niet naar bin-
nen en ik ben ‘maar een vriendin’. Dus dan 
moet je je wat behelpen met bellen en af en 
toe een kaartje sturen. 

Ja, een kaartje is toch veel leuker dan een 
mailtje? Dat vind ik zo onpersoonlijk. 
Waarom? Het is het gevoel dat je erbij hebt. 
Ik ben geen held met de computer. Ik zeg 
zelfs mensen: ‘Ik heb geen e-mail’. Dan 

zegt mijn man: ‘Tuurlijk wel, hoe kun je dat 
nou zeggen?’ Ik vind er gewoon niks aan.”

‘Stom hè oma, dat het zo moet!’
“Zelf vind ik het jammer dat ik de kinderen 
zo weinig zie en de kleinkinderen nog min-
der. Ik heb ook achterkleinkinderen tussen 
één en vier jaar, die zie je ook niet meer, 
want die kun je gewoon niet op afstand 
houden. Mijn kleindochter stond laatst voor 
het raam te zwaaien: ‘Stom hè oma, dat het 
zo moet!’

‘Geeft niet, hou je goed’, zeg ik dan, ‘het 
komt wel weer’. Tegelijkertijd denk ik: ‘Het 
is goed zo. We vechten tegen iets onzicht-
baars, je weet niet wat het is en waar het is.’ 
Misschien mag er volgende week wel weer 

meer, we wachten maar af.”

Gaan we nog even open?
“Het zou mooi zijn als Plein 5 weer open 
kan. Het is natuurlijk raar geëindigd. Je zegt 
‘Tot volgende week’ en twee maanden later 
heb je elkaar nog steeds niet gezien. Het 
zou leuk zijn als je elkaar even gedag kunt 
zeggen en een praatje kunt maken over hoe 
het met iedereen is. Onze groep is niet zo 
groot. Als je er een tafel tussen zet, zit je op 
voldoende afstand van elkaar. Ik weet niet 
hoe het dan moet met binnenkomen als 
mensen de jas uitdoen, want de garderobe 
is te krap om er met z’n allen te staan. Met 
kaarten maken denk ik dat we niet eerder 
dan in september weer beginnen...”

Wat zeggen de vrijwilligers en deelnemers 
er zelf over? We vragen het mevrouw Alie 
Bosscha uit Brummen, die zowel vrijwilli-
ger als deelneemster is aan activiteiten in 
Plein 5.

Mevrouw Bosscha: “Ik heb het altijd druk 
gehad, werkte heel lang bij Thuiszorg. Toen 
ik er op mijn zestigste uit kon, dacht ik: ‘Ik 
wil toch iets blijven doen’. Toen heb ik me 
opgegeven voor vrijwilligerswerk bij Stich-
ting Welzijn Brummen.

Eerst heb ik een jaar of 15 een groep bege-
leid met knutselen op maandag, maar dat is 
gestopt. Ondertussen was ik ook begonnen 
met een groep dames die kaarten maakt 
op dinsdag. Verder doe ik nog aan fietsen, 
wandelen en gym.”

Kaarten maken
“Kaarten maken in groepsverband vind 
ik heel leuk. Dat begeleid ik samen met 
Annie Bruntink. Annie schaft alles aan en ik 
probeer elke week een idee voor een kaartje 
te bedenken. Dat werkt perfect en de dames 
genieten ervan. Daarom is het zo jammer 
dat het dit seizoen zo van de ene op de an-
dere dag gestopt is. 

Zelf had ik het op het nieuws wel een 
beetje zien aankomen. Rutte had gezegd 
dat alles dicht ging. Dus ik belde de vrouw 
die over de gymgroep gaat: ‘Is er wel gym 
vanavond?’ ‘Jawel hoor’, zei ze. Maar later 
belde ze op: ‘Inderdaad, het kon toch niet 
doorgaan’. Eerst dacht ik nog: ‘Ach, Plein 5 
zal toch wel open blijven’, maar toen ik er-
naar toe ging om te informeren, zei Jolande 
dat ook hier alles ging sluiten.

Eerlijk gezegd wilde ik het ook niet meer, 
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Je kan wel in de put gaan 
zitten, maar dat helpt niks  

Mevrouw Bosscha, kinderen en kleinkinderen
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Hoe beleven Indi en Fleur
deze periode?

blij en dankbaar, dat was mooi om te zien. 
Soms wilden ze ons een chocoladereep geven 
of een koekje.

Voor een oudere die jarig was, hebben een 
aantal jongeren boodschappen gedaan en 
aan de deur gezongen. Dat vond ze heel lief, 
ze werd er emotioneel van. Je merkt dat de 
ouderen het zo fijn vinden als ze even iemand 
zien en een praatje kunnen maken. Je hebt 
dan toch een beetje contact.”

Fleur voor je deur 

Fleur: “Ik doe iets anders. Sjoerd wist dat ik 
zing en hij vroeg mij: ‘Er is een plan om te 
gaan zingen bij verzorgingshuizen. Lijkt jou 
dat wat?’ Dat leek me heel leuk. Ik heb ook 
mijn moeder gevraagd en ze wilde meteen. 
Daarnaast doet ook Ben Olde Beuving mee, 
die vaker muziek maakt voor ouderen en 
mensen in verzorgingshuizen. Het project 
heet ‘Fleur voor je deur’, maar ik doe het dus 
niet alleen.

Tot nu toe hebben we opgetreden bij de 
Beekwal, Tolzicht en Philadelphia. We gaan 
op drie punten rond het gebouw staan en daar 
spelen we steeds hetzelfde setje nummers. Bij 
de Beekwal stonden de ouderen achter de ra-
men. Je kunt dan niet zo goed zien hoe zij het 
ervaren, maar gelukkig krijg je daarna op Fa-
cebook allerlei reacties: ‘Mijn oma vond het 
zó leuk.’ Soms staan mensen in hun tuintje, 
soms staan wij in de binnentuin en zij op het 
balkon… en bij Philadelphia stonden sommige 
bewoners helemaal mee te dansen.

Een paar weken geleden hebben we ook nog 
apart een serenade aan de deur gebracht voor 

een mevrouw die jarig was. Toen hebben we 
‘Ik heb je lief’ gezongen. Ze stond zo lief te 
luisteren en te lachen. Daarna haalde ze een 
paar bloemetjes uit een vaas die binnen stond 
en die gaf ze aan ons… echt schattig was dat. 
Zolang er vraag is, blijven wij het doen.”

Het klinkt allemaal best positief. 
Wat is de andere kant? 

Fleur: “Je maakt er wat van, maar leuk is 
anders. Alle festivals zijn afgeblazen. Kaartjes 
die je had gekocht voor Down The Rabbit 
Hole, de Zwarte Cross en voor concerten, kun 
je weggooien. Op die momenten baal je wel, 
maar ik denk nog steeds: ‘Het is goed om dit 
te doen en we doen het met ze allen.’”

Indi: “Ik sluit me daarbij aan. Voor mij is 
het een goed moment om even wat harder 
aan school te werken. Wel mis ik de sociale 
contacten. Als ik een oudere was, denk ik dat 
ik ook best eenzaam zou zijn.”

Fleur: “Zie jij nog vriendinnen dan?”

Indi: “Ja, een paar. We gaan dan in de tuin 
zitten, een vuurtje maken, dekentje over, 
muts op, handschoenen aan… Op afstand, 
maar dan ben je toch even gezellig bij elkaar.”

Hoe gaat het thuis? Merk je ook 
dat er spanning is? 

Fleur: “Ja. Voor corona kwam ik vooral thuis 
om te eten en te slapen. Nu ben je de hele dag 
thuis, je ouders werken ook thuis en zit je de 
hele tijd bij elkaar op de lip. Je raakt sneller 
geïrriteerd. Dat komt ook omdat niemand 
weet hoelang dit nog duurt. Als je nou zou 

weten: in september ga ik naar een festival, 
dan heb je iets om naar uit te kijken en wordt 
het ook gemakkelijker om het vol te houden. 

Soms vergeet je de regels gewoon even. Vo-
rige week had ik twee vriendinnen op bezoek 
en toen hoorde ik dat het slecht ging met mijn 
huisdier. We dachten dat ze zou overlijden, 
dus ik begon te huilen. Toen gaven ze mij een 
knuffel, om me te troosten. Daarna zeiden 
ze meteen: ‘Oh, dat mag helemaal niet’. ‘Het 
maakt niet uit’, zei ik. Ik vond het zelf ook 
fijn.

Wat ik niet mis is dat je altijd iedereen maar 
moet omhelzen, ook als je het eigenlijk niet 
wilt. Ik kan nu gewoon ergens weggaan en 
zeggen: ‘Doei’.”

Indi: “Het is gek dat je zo snel kunt wennen 
aan iets. Als ik tv kijk en mensen dicht bij 
elkaar in een groepje staan, denk ik: ‘Nee, 
niet doen!’”

Indi Lakeman is 19 jaar komt uit Brummen, 
Fleur Peters is 20 jaar en komt uit Eerbeek. 
Ze ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst 
en gaan heel openhartig in gesprek over de 
coronacrisis. Over hoe zij deze periode bele-
ven, op school, thuis, in de vriendengroep, 
maar ook over wat ze doen voor anderen.

Hoe zijn jullie met het jongeren-
werk in contact gekomen?

Fleur: “Ik ken Sjoerd van de Kindervakan-
tiespelen. We kwamen in gesprek over een 
stageplek en hij vertelde over een project 
netwerkcoaching met jongeren. Dat leek me 
leuk, dus daar heb ik me bij aangesloten. Ik 
denk dat jongeren meer kunnen bijdragen 
dan zij zelf denken.”

Indi: “Ik kom al een aantal jaren bij de Base. 
Vroeger wat vaker, nu af en toe nog, om te 
chillen. Het is gezellig, iedereen kan zijn 
eigen ding doen en er is een open sfeer waarin 
je vrijuit kunt praten over alles wat je maar 
bezighoudt.”

Vertel eens wat over de activitei-
ten die jullie hebben ondernomen.
 
Boodschappen bijvoorbeeld, of de hond 
uitlaten. Ik heb via WhatsApp contact gezocht 
met Sjoerd en toen zijn we met nog een paar 
anderen bij elkaar gekomen.

Daarna is er van alles in gang gezet. Bood-
schappen doen, paaseitjes inpakken, taarten 
bakken. En we hebben een oproep gedaan aan 
kinderen: maak tekeningen voor ouderen, 
om ze een beetje te steunen in deze tijd. De 
mensen reageerden heel leuk; ze waren heel 

Indi Lakeman

Indi: “Dit heeft zoveel 
impact, dit gaat je je leven 
lang bijblijven. Wij kunnen 
dit later aan onze kinderen 

vertellen.”
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Zien jullie je opa en oma nog?

Fleur: “Zelf heb ik met mijn opa en oma nog 
enigszins sociaal contact in de tuin, maar ik 
vind het heel lastig om ze niet te mogen aan-
raken. Dat mis ik wel, want ik zou ze graag 
een knuffel geven.

Op Moederdag ging mijn moeder met hand-
schoenen en een mondkapje naar oma. Dat 
hadden ze afgesproken, maar in de deurope-
ning heeft ze nog gevraagd: ‘Wil je dit echt?’ 
Toen heeft ze oma een knuffel gegeven. Ik 
was er niet bij, maar mijn vader wel. Het was 
heel mooi, heel emotioneel.”

Indi: “Mijn oma en opa hebben allebei wat 
lichamelijke klachten. Dan heb je het opeens 
best zwaar met zijn tweeën. Ik bel vaak met 
ze. Soms vind ik het best moeilijk om te horen 
hoe ze het hebben en dat je bijna niks kan 
doen. Ze wonen in een flat, hebben dus ook 
geen achtertuin waar je dan even zou kunnen 
komen. Laatst hebben we een bloemetje bij de 
deur gelegd en stonden we vanaf de begane 
grond twee verdiepingen omhoog tegen ze te 
praten.”

Fleur: “Ik heb een neefje gekregen in coro-
natijd. Die heb ik nog nooit in het echt gezien 
of vastgehouden. Mijn opa en oma ook niet, 
alleen maar op afstand. Een andere opa van 
mij is ziek geweest. Inmiddels zien we elkaar 
wel eens in de tuin.”

wie heb ik echt wat; wie toont nu nog inte-
resse in mij? Normaal gesproken ga je maar 
gewoon door. Het staat nu echt even stil. Je 
wordt uit je eigen sleur gehaald.”

Fleur: “Het is maar twee maanden, maar het 
voelt als veel langer. Het lijkt wel één grote 
zaterdag.”

Indi: “Nee, een zondag. Want er is helemaal 
niets te doen.”

Hoe veilig voelen jullie je?

Indi: “Op zich best veilig, maar je bent je 
steeds zo bewust van alles. Als je op straat 
loopt en mensen bij elkaar ziet, denk je heel 
snel: ‘Hee, gaat dat wel goed?’”

Fleur: “Je ouders willen veel meer dan anders 
weten wat je gaat doen en met wie, en of je 
wel oplet. Ik snap dat wel, je hebt het gedrag 
van anderen niet in de hand. Je weet gewoon 
niet zeker hoe iemand anders ermee om-
gaat.”

Indi: “Ze willen de kring klein houden. 
Mijn zus zag aan het begin twee vriendin-
nen, ik ook. Maar als zij er twintig zou zien, 
heb ik daar ook mee te maken. Nu de regels 
versoepelen, zien we allebei weer wat meer 
mensen.”

Fleur: “De groep met wie ik omga, is iets 
groter. De meeste zitten op school, maar een 
vriend werkt in een supermarkt en een andere 
op kantoor. Die hebben dus ook andere con-
tacten, dus ja, het is wel een beetje tricky. Je 
weet het niet 100 procent, maar onderhand 
weet je het helemaal nergens meer. Je moet 
ook een beetje vertrouwen hebben.”

Indi: “Ik vind het fijn dat de regels nu iets 
worden versoepeld. Dat is ook weer wennen, 
maar zelf merk ik dat ik al wel iets losser 
word.”

Hoe zien jullie de vakantie voor je? 
Had je plannen?

Indi: “Ik zou 25 april een weekje naar New 
York gaan, maar dat is natuurlijk gecanceld. 
En we hadden het Ardennen-uitje vanuit de 
Base, daar had ik ook heel veel zin in, zeker 
na de Polen-reis. Jammer allemaal, maar ik 
probeer me er maar aan vast te houden dat 
het nodig is. Fleur, ga jij nog wat doen op 
vakantie?” 

Fleur: “Ik zou naar vriendinnen in het bui-
tenland gaan, in Zweden. Ik weet dat daar 
een veel soepeler coronabeleid is, maar ik ga 
toch niet. Hier voel ik me veilig. Ik heb een 
hartprobleem, dus ik loop wel iets meer risico 
dan anderen. Ik wil geen risico nemen als het 
niet nodig is.”

Hoe gaat het op school?

Fleur: “Ik studeer pedagogiek in Nijmegen, 
maar de hogeschool is dicht. Online lessen 
zijn niet zo geschikt voor mij; ik ben veel te 
snel afgeleid en soms niet vooruit te branden. 
Ik liep ook stage op een basisschool, maar die 
willen nu geen mensen van buitenaf. Dat mis 
ik wel.”

Indi: “Ik doe de opleiding Begeleider spe-
cifieke doelgroepen in Arnhem. De laatste 
weken heb ik allemaal onlinelessen gehad van 
9 tot 15 uur. De verleiding is groot om in bed 
te blijven liggen en daar te beginnen met je 
laptop, maar ik ga toch naar beneden. Som-
mige examens zijn doorgegaan. Zelf moest ik 
iets online presenteren en ik ben geslaagd.”

Fleur: “Ik ben mij in deze weken meer gaan 
focussen op muziek. Maar ik ben ook veel aan 
het nadenken: wat vind ik van mijn studie, 
welke kant wil ik op? Daarnaast kijk ik be-
wuster naar de mensen om me heen: met wie 
heb je nou wel geen contact?”

Indi: “Ja, dat herken ik. Ik ga ook bewuster 
met school om en met mijn contacten. Aan 

Fleur Peters

Indi: “Je wilt elkaar juist 
opzoeken als iemand het 

moeilijk heeft, of juist bij de 
heel blije momenten.”

Fleur: “Ik ben ook veel aan 
het nadenken: wat vind ik 

van mijn studie, welke kant 
wil ik op? Daarnaast kijk ik 

bewuster naar de mensen om 
me heen: met wie heb je nou 

wel geen contact?”

Iets dóen dat 
van betekenis  
is, geeft de 
jongeren  
energie 

Jongerenwerker Sjoerd Botschuyver:  
“Dit is een bizarre periode waarin 
we allemaal in een keurslijf worden 
geperst. Iedereen vertoont tegenna-
tuurlijk gedrag en jongeren verve-
len zich dood. Veel van de sociale 
contacten staan op een laag pitje. 
Ze vinden het heel vervelend dat je 
elkaar alleen in een klein clubje mag 
ontmoeten. Onderling kan dit ook 
spanning geven: ‘Waarom nodig je 
nou juist die twee vrienden uit en mij 
niet?’
 
Jongerencentrum de Base missen 
ze enorm: lekker chillen, elkaar 
ontmoeten, samen dingen doen… het 
staat allemaal stil. We verzinnen wel 
dingen, bijvoorbeeld met maximaal 
twee jongeren afspreken op de par-
keerplaats bij Plein 5, om even bij te 
praten. En vorige week hebben we de 
hele Base gepoetst en zijn we daarna 
samen gaan koken, met een klein 
clubje, op afstand.

Je probeert wat, want we hadden 
zo’n goeie vibe! De groep in Brum-
men werd groter en er kwamen 
jonkies bij. We zouden op survival 
naar de Ardennen gaan, dat gaat niet 
door. In Eerbeek zijn er ideeën voor 
een nieuw jongerencentrum. Ook 
dat staat stil en ook zij missen het 
contact en de activiteiten. 

Een aantal jongeren appte mij: ‘Ik 
wil iets doen, voor anderen. Bood-
schappen doen voor oude mensen 
bijvoorbeeld, of de hond uitlaten.’  
Ik heb natuurlijk contacten met col-
lega’s en wist dat er bij Studio Actief 
veel behoefte was aan hulp. Dus dan 
is 1 + 1 al snel 2. Zo zijn er verschil-
lende initiatieven ontstaan.

Iets dóen, in combinatie met de 
waarde die er aan zit, geeft de 
jongeren energie. De reacties van 
oude mensen zijn heel mooi. Dan 
voel je dat je echt iets voor mensen 
betekent.”
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Carola: “Iedere deelnemer ervaart het op 
zijn of haar eigen manier. In de beginperiode 
vonden mensen het bijna interessant; het 
was even iets compleet anders. Maar wan-
neer ze dan tijdens de persconferentie horen 
dat ze echt binnen moeten blijven, wordt het 
serieus. Dan krijg je ineens een telefoontje van 
je dochter die zegt: ‘Jij mag niet meer naar 
buiten, ik haal jouw boodschappen.’”

Toegevoegde waarde
“De dagbesteding van Studio Actief is voor 
de deelnemers een heel vanzelfsprekend 
onderdeel van hun leven geworden. Het is zó 
gewoon dat deelnemers en hun naasten zich er 
niet altijd van bewust zijn hoe groot de toege-
voegde waarde is. Ook aan de buitenwereld is 
dat vaak moeilijk uit te leggen. Het is natuur-
lijk pijnlijk dat je nu merkt hoe belangrijk de 
voorziening is en hoe ingrijpend het is als die 
wegvalt. 

Het raakt niet alleen de deelnemers, maar ook 
de mensen met wie ze samenwonen en/of de 
familie eromheen. Een aantal mensen heeft 
het zwaar. We proberen dat zo goed mogelijk 
op te vangen, maar door de afstand die ook wij 
moeten respecteren, kun je niet alles in beeld 
hebben of voorkomen. Soms gaat het echt mis. 
Dan hebben mensen het lang volgehouden, 
maar dan is de rek eruit. Mensen lopen zo op 
hun tenen dat ze hun frustraties of angst naar 
elkaar gaan uiten. 

We doen wat we kunnen, maar we ervaren net 
als iedereen dat deze periode anders is dan 
alles wat we hiervoor hebben meegemaakt.”

Ademruimte
“Studio Actief is op twee niveaus van beteke-
nis. In de eerste plaats voor onze cliënten, die 
we een daginvulling bieden, sociale contacten, 
een structuur, activering, een andere blik… 
Daarnaast ook voor het thuisfront. Terwijl de 
partner of ouder op een veilige, prettige plek 
is, kom jij aan je eigen dingen toe en is er wat 
ademruimte. Nu dat wegvalt, stijgt de belas-
ting voor de mantelzorger fors. 

We bellen en bezoeken mensen regelmatig. 
Sommige kunnen door hun beperking niet 
precies woorden geven aan wat er met hen 
gebeurt. Dat maakt het ingewikkeld, want 
hoe begrijp je die mensen en hoe kun je ze 
ondersteunen? In de loop van deze periode 
zien we wel dat iedereen onrustiger wordt en 
dat het steeds moeilijker wordt om dit vol te 
houden of problemen te onderdrukken. Dat zie 
je alleen als je op bezoek gaat, als je mensen 
telefonisch spreekt, klinkt het soms mooier 
dan dat het in werkelijkheid is.”

Ludieke activiteiten
“We hechten zeer aan deze groep kwetsbare, 
maar vooral ook prachtige mensen. Elke week 
bedenken we een actie om ze te verrassen 
en contact te houden. Bijvoorbeeld met een 

In het jaarverslag heeft u op pagina 12 het verhaal gelezen van Marian Vergouwe die aangaf hoe 
belangrijk Studio Actief voor haar is. Je bent ‘samen’ en voelt je ‘een deel van het geheel’, zegt 
ze. Door de coronacrisis is samenkomen echter al vanaf half maart niet meer mogelijk. Wat zijn 
de gevolgen voor de deelnemers van Studio Actief? We vragen het coördinator Carola Damsté.

Nu merk je hoe belangrijk deze 
voorziening is

Harpiste Lies Joosten tijdens een achtertuinconcert

En bij mevrouw Zeijsenk

taart of een paaspresentje, en een praatje bij 
de deur. Daarnaast zetten we ludieke activi-
teiten in om hen te prikkelen actief te blijven. 
Een paar weken geleden organiseerden we 
bijvoorbeeld een ‘omgekeerde speurtocht’. 
Morgen komt er een harpiste die in de achter-
tuin muziek gaat maken bij een aantal mensen. 
Ze heeft er ervaring mee en we hopen dat het 
iets doet, dat ze even kunnen genieten of hun 
emoties de vrije loop kunnen laten in deze 
moeilijke tijd.”



iedereen. Inmiddels ga ik vaker op huisbezoek, 
op gepaste afstand. Dan heb je een gesprek 
waarbij je elkaar kunt aankijken. Dat is be-
langrijk, want aan de telefoon krijg je gewoon-
weg niet alles mee.”

Ellen: “Mantelzorgers zijn niet geneigd om 
hulp te vragen. Ze zeggen gauw: ‘Het gaat wel 
goed’. Als je op bezoek komt en doorvraagt, 
zie je hoe zwaar het is. Wij zijn in die zin heel 
blij met zorgaanbieders die nog wel achter de 
voordeur komen, zoals thuiszorg en de case-
managers dementie.”

Waarom hebben mantelzorgers 
zo’n moeite om aandacht voor 
zichzelf te vragen?
 
Karin: “Veel mensen hebben een hekel aan 
dat woord mantelzorg. Ze willen liever niet 
mantelzorger worden genoemd. Je doet iets 
voor iemand om wie je geeft en dat vind je 
vanzelfsprekend, zelfs als het bijna niet meer 
te doen is. Geen mantelzorger voelt zich zo vrij 
om te zeggen: ‘Ik red het niet meer’. Als je dan 
vraagt: ‘Voor wie zorgt u eigenlijk?’, dan komt 
er een heel verhaal waarin de mantelzorger 
ook vertelt wat hij allemaal doet. En dan zeg 
ik op een gegeven moment: ‘Nou, dat lijkt mij 
wel heel veel.’ Het is soms alsof het nodig is 
dat iemand anders het signaleert.”

Ellen: “Een aantal dagactiviteitencentra is ge-
lukkig weer voorzichtig open gegaan. Daar zijn 
we blij mee; het geeft zowel de mantelzorger 
als de zorgvrager ruimte.”

Hoe zit het met andere mantel-
zorgers? 

Ellen: “Naast de groep die we hiervoor noem-
den, zijn er mantelzorgers die een partner in 
het verpleeghuis hebben, maar er niet naartoe 
kunnen. Die worden op een andere manier 
geraakt.”

Karin: “Het fysieke contact, omhelzen, een 
kusje geven, dat mag allemaal niet, terwijl de 
behoefte daaraan zo groot is. Verder hoor ik 
van mensen dat ze zich zorgen maken. Bij-
voorbeeld: ‘Mijn moeder eet niet altijd genoeg, 
ziet iedereen dat in het verpleeghuis wel? 
Wordt de koelkast wel gecheckt?’ Mensen zijn 
bang dat iemand in een verpleeghuis in korte 
tijd heel erg achteruit gaat en landelijk zie je 
dat op sommige plekken ook daadwerkelijk 
gebeuren.”

Ellen: “Tot slot maak ik mij zorgen over de 
jonge mantelzorgers. Die hebben we niet goed 
in beeld. Zij kunnen niet naar school, maar 
hebben wel de zorg over vaak een ouder. Van 1 
tot 7 juni is er de landelijke Week van de jonge 
mantelzorger; ik hoop dat het dan lukt om 
aandacht voor deze groep te krijgen. Voor hen 
ben ik heel blij dat de scholen weer begonnen 
zijn.”

Wat kan het knooppunt Mantel-
zorg verder betekenen?

Karin: “Wij zíjn er. Mensen kunnen hun 
verhaal kwijt. Hoewel ze dat in eerste instan-

tie wat afhouden, vinden ze het aan het eind 
wel fijn en geven ze aan dat het gesprek hun 
energie heeft gegeven.”

Ellen: “We brengen regelmatig (corona) 
nieuwsbrieven uit, hebben een kleine attentie 
gestuurd en zijn bezig om via een app zorg-
aanbieders goed te informeren over alles wat 
met mantelzorg te maken heeft. Het belang-
rijkste is dat er op zoveel mogelijk plekken 
binnen de gemeente oog is voor de mantel-
zorger.”

Karin: “Soms bieden we praktische onder-
steuning. Bijvoorbeeld in situaties waarbij 
mensen merken dat het moeilijk is om in con-
tact te komen met instanties. Als je mantel-
zorger bent, kan zoiets net de druppel worden. 
Wij ondernemen in zo’n geval actie. Ik heb net 
een uur geleden gehoord dat het Persoonlijk 
Budget (PGB) voor een cliënt geregeld is. Daar 
ben ik blij mee, want ik weet hoe belangrijk het 
voor betrokkenen is.”

Willen jullie nog iets toevoegen?

Ellen: “Ja. Op dit moment bereiken wij alleen 
de mantelzorgers die bij ons ingeschreven 
staan. We willen heel graag in contact komen 
met andere mantelzorgers, zodat we ook hen 
kunnen informeren over actuele ontwikke-
lingen en kunnen horen of we iets kunnen 
betekenen. Dus ik roep bij deze graag mantel-
zorgers op om contact met ons op te nemen!”

Mantelzorgers lopen in deze coronaperiode 
een nog hoger risico op overbelasting dan in 
andere periodes, vertellen Ellen Lammersen 
en Karin van Aalst, de coördinatoren van het 
knooppunt Mantelzorg. 

Wat zijn jullie de afgelopen perio-
de tegengekomen?

Ellen: “Heel snel nadat de coronacrisis startte, 
zijn wij aan het bellen gegaan. De eerste week 
was de algemene houding: het is zoals het is. 
Mensen accepteerden het, maar niemand kon 
vermoeden dat het zo lang zou duren en zó 
zou ingrijpen.”

Karin: “Nu, twee maanden later, merken we 
dat sommige mensen het echt zwaar hebben. 
Mantelzorgers komen steeds meer onder druk 
te staan, vooral wanneer de overige voor-
zieningen gesloten zijn en verdere hulp heel 
beperkt is. Ze hebben de hele dag iemand om 
zich heen voor wie ze moeten zorgen en hou-
den geen enkele tijd meer voor zichzelf over.”

Ellen: “Het oplaadpunt is weg. Je hebt een 
kwetsbare om je heen die op jou leunt, soms 
dag en nacht. Je kunt geen anderen ontmoe-
ten, mensen kunnen niet bij jou komen… dan 
raak je geïsoleerd.”

Hoe krijg je de vragen en behoef-
ten in beeld? 

Karin: “In eerste instantie met een telefoon-
gesprek, maar dat is niet voldoende voor 

Ellen Lammersen en Karin van Aalst

Extra oog en aandacht voor de 
mantelzorger
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Team voor Elkaar

Dagelijks zijn er tientallen ontmoetingen tus-
sen onze beroepskrachten en allerlei mensen 
in de gemeente Brummen. Maar ook tussen 
bewoners onderling, tussen vrijwilligers en 
bewoners, en tussen vrijwilligers en beroeps-
krachten. Daarnaast ontmoeten professionals 
elkaar. Hoe vaker en beter ze dat doen, hoe 
groter de toegevoegde waarde voor u! Consu-
lenten Renée van Doorn en Kim van der Velden 
van Team voor Elkaar vertellen erover. 

Renée en Kim zijn allebei consulent infor-
matie en advies. Zij zitten ‘aan de voorkant’ 
met inloopspreekuren en telefoondiensten. 
Hun collega’s van Team voor Elkaar gaan op 
keukentafelgesprekken en stellen indicaties. 
Die collega’s zitten op het gemeentehuis, Renée 
en Kim werken op locatie vanuit Plein Vijf in 
Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. Op 
vrijdag werken ze op het gemeentehuis en zijn 
ze alleen telefonisch bereikbaar. 

Eerste aanspreekpunt voor alle 
vragen 
Renée: “Als iemand in de gemeente iets wil, 
dan zijn wij altijd het eerste aanspreekpunt. 
De vragen zijn superdivers. Ze gaan over 
geld, toeslagen, opvoedingsondersteuning, 
de verblijfsvergunning, huisvesting, vervoer, 
dagbesteding, zorgmijders (waar buurtgeno-
ten over bellen), rouwverwerking, verbroken 
relaties, huiselijk geweld, problemen met DUO 
of de Belastingdienst, maar ook over praktische 
zaken, bijvoorbeeld de uitleen van krukken. 

We proberen mensen zo goed mogelijk wegwijs 
te maken. Dat gebeurt niet altijd door langs te 
komen, maar ook via bellen, mailen of appen. 
Soms kun je op afstand heel gemakkelijk advies 
geven. Een cliënt stuurt een appje over een brief 
van de gemeente die hij niet goed begrijpt, je 
kijkt even en kunt terug antwoorden: ‘Die mag 
je weggooien’. In anderhalve minuut heb je een 
probleem opgelost.”

Goed inschatten:
wat zijn de gevolgen?
Er zijn echter ook vragen die complexer zijn, 
of ad hoc vragen die niet lang kunnen blijven 
liggen, omdat het dan echt fout gaat, geeft 
Kim aan. “Dat is niet altijd gemakkelijk in te 
schatten. Als iemand werkloos wordt, kan dat 
voor sommige mensen grote gevolgen hebben. 
Neem bijvoorbeeld een gezin uit de Europese 
Unie waarvan de moeder haar baan kwijtraakt. 
Zij kan alleen hier blijven als ze werk heeft of 
als haar partner een inkomen heeft. Als dan de 
partner opeens werkloos wordt en jij als profes-
sional niets doet, wordt het hele gezin uit elkaar 
gerukt.” Team voor Elkaar doet ook kortdu-
rende cliëntondersteuning, voor maximaal een 
half jaar. 

Dichtbij elkaar = dichtbij de  
oplossing
Daarnaast verwijzen de consulenten men-
sen veel naar andere instanties, bijvoorbeeld 
Knooppunt Mantelzorg of het Geheugensteun-
punt. “En dan merk je hoe fijn het is dat je in 
dit gebouw zit, iedereen goed kent en van bijna 
iedereen weet wat voor activiteit hij of zij onder 
zijn hoede heeft,” zegt Renée. “Hoe vaak zeg 
ik niet: ‘Dan moet u even bij Stichting Welzijn 
Brummen zijn.’ Karin van Aalst ondersteunt 

bijvoorbeeld het eerste halfjaar statushouders, 
daarna moet ze hen formeel naar ons doorver-
wijzen. Dat doet ze ook, maar de ondersteuning 
is niet voorbij. Lopen we ergens tegenaan, dan 
kunnen we Karin er zo bijhalen en het probleem 
wordt opgelost. Bij vragen over vrijwilligers-

werk schieten we Hennita Benjamins aan en 
lukt het vaak om meteen een afspraak te maken.

Schuldhulpverlening zit hier ook, ook daarmee 
kunnen we heel gemakkelijk afstemmen. Op 
woensdag hebben we gelijktijdig spreekuur, 
daar is ook bewust voor gekozen. Omgekeerd 
kunnen zij ook naar ons doorverwijzen. Voor 
mensen is het heel prettig; ze hoeven maar twee 
deuren door te gaan in hetzelfde gebouw om 
een flinke stap verder te komen.”

Laagdrempelig 
Kim vult aan: “Het is heel laagdrempelig. Je 
voorkomt hiermee dat mensen het gevoel 
krijgen van het kastje naar de muur gestuurd 
te worden en dat ze hun hele verhaal telkens 
opnieuw moeten vertellen. Doordat je elke week 
in dit gebouw bent, blijf je bovendien goed op de 
hoogte van wat iedereen bieden kan, ook aan de 
hand van de folders. Als er een nieuwe folder bij 
ligt, dan lees ik die altijd wel even.”

Je leert van elkaar
Renée: “Een ander voordeel is dat ik bij SWB 
niet alleen professionals tegenkom, maar ook 
mensen die bij Team voor Elkaar komen en hier 
vrijwilligerswerk doen. Je krijgt beter zicht op 
wat je van sommige mensen kunt vragen. Ik heb 
bijvoorbeeld gemerkt dat je mensen snel kunt 
overschatten en dus overvragen.”

Het is zo fijn om in één
gebouw te zitten

“Mensen hoeven maar twee deuren 
door te gaan in hetzelfde gebouw om 

een flinke stap verder te komen.”

 

Kim: “Ik vind het heel fijn om het 

leven voor mensen wat minder 

ingewikkeld te maken. Onze 

maatschappij is soms zo complex 

met al die regels. Zeker voor 

mensen die uit een ander land 

komen. Vaak kun je met kleine 

acties helderheid geven en iemand 

verder helpen. Dat geeft mij een 

goed gevoel.”

samen
goed voor
elkaar

Renée van Doorn - Kim van der Velden

Renée: “Voor mij is 

rechtvaardigheid heel 

belangrijk. Als je bijvoorbeeld 

een klein inkomen hebt en niet 

goed in staat bent om ambtelijke 

brieven te snappen en dingen 

goed te verwoorden, dan heb 

je minder kansen. Dan worden 

dingen vóór jou bepaald. Ik vind 

het mooi als je mensen daarbij 

kunt ondersteunen en kunt 

zorgen dat ze wat meer stem en 

grip krijgen.” 
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Knooppunt Mantelzorg opnieuw 
opgezet

Het was net alsof mijn 
moeder zich weer wat 
jonger voelde

22 Knooppunt Mantelzorg

zing brengt veranderingen met zich mee. We 
hebben het knooppunt dit jaar vanaf de basis 
opnieuw neergezet.” 

Dat begint bij een nieuwe website, folders, 
nieuwsbrief en vooral: een inventarisatie 
van de mantelzorgers in de gemeente en hun 
behoeften. 

Ontmoet de individuele  
mantelzorger
Willemien: “Er zijn zoveel verschillende 
mantelzorgers: oud, jong, werkend, niet 
werkend, gezond of zelf ook last van ziekte, 
een beperking of andere problemen. Je moet ze 
eerst individueel ontmoeten om te weten: wie 
is deze mantelzorger, waar loopt hij tegenaan 
en op welke manier kun je hem of haar het 
beste ondersteunen? De mantelzorger zelf is 

de enige die hier echt antwoord op kan geven.

We zijn daarom begonnen met een enquête 
waarin we hebben gevraagd: waar hebben 
mantelzorgers in de gemeente Brummen 
behoefte aan? De behoeften die eruit springen, 
zijn informatie over financiële vergoedingen 
en in balans blijven. Naar aanleiding van de 
uitkomsten hebben we ons aanbod ontwik-
keld.”

Netwerk mantelzorg- 
ondersteuning
In dit netwerk ontmoeten allerlei profes-
sionals en organisaties elkaar die in hun 
werk mantelzorgers tegenkomen. Denk aan 
instellingen, dagbestedingen, particuliere bu-
reaus, casemanagers, praktijkondersteuners, 
enzovoort.

Willemien licht toe: “In het netwerk bespre-
ken we: wat kun je van elkaar leren, hoe kun 
je overlap voorkomen en hoe kun je samen 
dingen opzetten waar mantelzorgers baat bij 
hebben? 

Ik geloof sterk in de kracht van ontmoeting. 
Als je elkaar persoonlijk leert kennen, kun je 
beter samenwerken, dat heb ik steeds weer in 
de praktijk ervaren. Je onthoudt wie de ander 
is en wat hij precies aanbiedt. Dan verwijs je 
veel gemakkelijker door dan naar een onbe-
kende.”

Nieuwe consulenten
Voor vragen over mantelzorg kunt u per  
1 februari 2020 terecht bij Karin van Aalst en 
Ellen Lammersen. 

gehoopt dat ze hier op een koor zou gaan, 
maar ze zei meteen: ‘Nee hoor, daar ga ik niet 
naartoe.’

Twee keer per week bestelt ze eten via de 
maaltijdservice. Ik heb haar al een paar keer 
gezegd: ‘Ga gezellig beneden zitten, dan eet 
je samen met anderen.’ Dat wil ze niet en ik 
geloof ook niet dat ze het mist. Ze is er aan ge-
wend. Zelf vind ik het wel eens moeilijk. ‘Was 
je maar wat meer onder de mensen’, denk ik 
dan. Gelukkig kon ze de poes meenemen naar 
Tolzicht.”

Oude bomen
“Ik woon en werk al jarenlang in de gemeente; 
mijn moeder is hier pas sinds twee jaar. Ze 
woonde in Haarlem en ik wilde haar graag wat 
dichterbij hebben. Ze heeft hart- en rug-
problemen en haar gezichtsvermogen gaat 
verder achteruit. Ze zeggen natuurlijk dat je 
oude bomen niet moet verplaatsen, maar het 
was wel nodig, omdat ze in Haarlem niemand 

had. Iedereen die ze kende, was inmiddels 
overleden.

Wij hebben een caravanbedrijf in Leuvenheim 
waar we zes dagen per week druk mee zijn. Op 
de zevende dag ging ik zo vaak als ik kon naar 
Haarlem. Dat deed ik graag, maar het was ook 
wel een belasting. Er moest natuurlijk veel 
geregeld worden voor de verhuizing. Dat heb 
ik allemaal gedaan. 

Nu ga ik enkele keren per week naar toe. We 
doen samen de boodschappen die te zwaar zijn 
– de andere haalt ze zelf –, ik ga mee naar de 
dokter en bel soms naar een instantie met een 
vraag. Eén keer per week komt mijn moeder bij 
ons eten. Dan neemt ze vaak een maaltje mee 
voor de volgende dag.”

Tot mijn verrassing zei ze ‘ja’
“Toen ik las dat het knooppunt in de week van 
de Mantelzorg een cabaretvoorstelling orga-
niseerde met liedjes van vroeger, waar je een 
introducé mee mocht nemen. Ik dacht meteen 
aan mijn moeder. Ze gaat vaak terug in de tijd, 
nu haar geheugen niet meer optimaal is. Dan 
praat ze over haar jeugd en over haar eigen 
opa en oma en ze kent ook alle liedjes uit die 
tijd nog. Ik vroeg haar of ze zin had om mee te 
gaan en was er op voorbereid dat ze ‘nee’ zou 
zeggen, maar tot mijn verrassing zei ze ‘ja’. 

Dat was maar goed ook, want ze vond het 
ontzettend leuk. Zong en klapte mee en aan 

het eind deed ze zelfs mee aan de polonaise. 
‘Wat leuk’, zei ze en ze haakte meteen aan. Dat 
is eigenlijk niets voor mijn moeder. Voor mij 
was dat geweldig leuk om te zien. Het leek net 
alsof ze zich even wat jonger voelde, wat vrijer 
misschien. 

Hoe leuk ze het ook vond, ze heeft niet gezegd: 
‘Dit wil ik vaker doen’. Toch ga ik haar wel 
weer vragen als er nog eens zo’n avond komt.” 

De mantelzorger is in de afgelopen 20 jaar 
beter in beeld gekomen. De regelgeving 
is verbeterd, mantelzorgorganisaties zijn 
volwassener geworden, mantelzorgers 
herkennen zichzelf meer en er komt meer 
aandacht vanuit werkgevers en scholen. 
“Toch is er nog veel te doen”, aldus Wille-
mien Hak.

Van maart 2019 tot en met januari 2020 was 
Willemien mantelzorgconsulent in de ge-
meente Brummen. Vorig jaar is het knooppunt 
overgedragen aan Stichting Welzijn Brum-
men, waar het vroeger ook zat. “Zo’n verhui-

In november kreeg Ellen Lammersen een 
prachtige e-mail van Linda Pannekoek. Ze is 
mantelzorger en had samen met haar moeder 
de cabaretvoorstelling ‘Zingen bij de afwas’ 
bezocht. Daar zag ze haar moeder op een ma-
nier die ze nog niet eerder had meegemaakt. 

Linda vertelt: “Mijn moeder is 82. Eén-op- 
één is ze heel sociaal is en praat ze vrijuit, 
maar in een groep voelt ze zich minder prettig. 
Dat komt aan de ene kant misschien omdat ze 
al lang gewend is om op zichzelf te zijn. Aan de 
andere kant omdat ze slechtziend is. Je krijgt 
dan niet alles mee.” 

Niet eenzaam, wel alleen
“Mijn moeder woont zelfstandig op Tolzicht. 
Ze is niet eenzaam, maar wel alleen. Daar kiest 
ze zelf voor, want er zijn best veel mogelijk-
heden. Ze kan naar de bingo, ze kan naar de 
koffiekamer, maar ze doet het niet. Ook niet 
als een medebewoner haar vraagt. Het lijkt 
wel alsof ze zich dan extra oud voelt. Ik had 

Even voorstellen
activiteiten, zoals informatiebijeen-
komsten en contactgroepen. 

• Verbinding maken en samenwerken 
met organisaties die te maken hebben 
met mantelzorgers, zodat ondersteu-
ning breed vanuit het netwerk wordt 
aangeboden.

De Week van de Mantelzorg
Van 4 tot en met 10 november heeft het 
knooppunt de Week van de Mantelzorg 
georganiseerd. Omdat mantelzorgers vaak 
het gevoel hebben dat er veel van hen ge-
vraagd wordt, stond letterlijk en figuurlijk 
‘ónt-moeting’ centraal. Mede dankzij de 
geweldige inzet van lokale zorginstellingen en 
de gemeente Brummen is het gelukt een vol 
en gevarieerd programma neer te zetten, met 
onder andere ‘Bloemschikken’, een ‘Middagje 
nostalgie’, ‘Graffiti spuiten & pizza eten’, 
‘Zingen bij de Afwas’ en ‘Mindful wandelen’.

Met ingang van februari 2020 zijn Ellen 
Lammersen en Karin van Aalst de nieuwe co-
ordinatoren van het knooppunt Mantelzorg. 
Zij zullen zich de komende periode richten op 
het versterken van de netwerkorganisatie en 
de gemeentebrede aandacht voor de mantel-
zorger. De zogenaamde vier V’s staan daarbij 
centraal:

• Het vinden van de mensen die zorgen voor 
een naaste, en goed zichtbaar en bereikbaar 
voor hen zijn. 

• Het versterken van de positie en eigen regie 
van deze mantelzorgers. Hierbij informe-
ren we ook werkgevers en zorgorganisaties 
over wat zij kunnen doen om eraan bij te 
dragen dat de mantelzorger in balans blijft. 

• Het verlichten van mantelzorgtaken en 
preventie van overbelasting met de juiste 
ondersteuning. Het knooppunt onder-
steunt, informeert, luistert, denkt mee, 
geeft antwoord op vragen en organiseert 

Willemien Hak

Linda Pannekoek

Karin van Aalst  en Ellen Lammersen
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Door ontmoeting ontstaat beleving
Vrijwilligster Ank van der Woude 

“Elke week zit ik in een zaaltje van SWB 
met meestal zes tot tien dames. Zij zijn 
afkomstig uit allerlei landen: Afghanistan, 
Syrië, Sri Lanka, Polen, Eritrea, Koerdistan 
en vinden het prettig elkaar te ontmoeten.”

Vrijwilligster Ank van der Woude begeleidt 
sinds 2013 ‘de Interculturele koffieochtend 
voor vrouwen’. Tijdens de ontmoetingen gaan 
ze met elkaar in gesprek over allerlei situaties 
die op dat moment van belang zijn, of gewoon 
leuk zijn om te delen. Dat kan variëren van 
dagelijkse gewoonten tot en met opvoeding, 
cultuur, geloof, toekomst, oorlog en vrede. In 
een informele sfeer wordt er heel wat uitge-
wisseld: “Het is altijd weer afwachten waar we 
het over gaan hebben”. 

Ze vertrouwen mij pas iets toe als 
ze mij vertrouwen 
Coördinator Karin van Aalst licht toe: “Zo’n 
ongedwongen ontmoeting is heel anders 
dan een officiële. Ik organiseer bijvoorbeeld 
bijeenkomsten over de participatieverklaring. 
Nieuwkomers zijn in het kader van hun in-
burgering verplicht om hieraan deel te nemen. 
De groep komt dan vijf keer bij elkaar en we 
bespreken dan regels en wetten, gewoontes en 
waarden. Tijdens deze bijeenkomsten probeer 
ik dingen zo goed mogelijk uit te leggen, maar 
het blijft toch vrij abstract. Ank zorgt dat ze er 
écht over in gesprek gaan, zodat het onder-
werp dichterbij komt en gaat leven. Dat is wat 
er door die ontmoeting ontstaat: beleving.”
De vrouwen zijn vriendelijk, behulpzaam 

en vaak openhartig, maar het hangt er wel 
vanaf hoe je hen benadert. Ank: “Je kunt 
niet zomaar van alles vragen, of direct alles 
willen weten. Wij zeggen al gauw: ‘Ben je 
getrouwd?’, ‘Heb je kinderen?’ Dat is jammer, 
want je kunt de vrouwen dan soms pijnlijk 
treffen, doordat je hun achtergrond niet kent. 
Wat hebben zij meegemaakt? Wat lieten zij 
achter? Wie moeten zij missen? Daarbij kan 
het in hun cultuur heel ongebruikelijk of 
ongepast zijn alles op de man (vrouw) af te 
vragen. Wil je contact, dan is het belangrijk 
om hier rekening mee te houden en er respect 
voor te hebben.”
 
Onverwachte eye-openers
Ank probeert dat zo goed mogelijk en geeft 
aan dat ze elke keer weer leert van de ervarin-
gen die ze opdoet. Omgekeerd is dat ook zo. 
Karin: “Een belangrijke kracht van Ank vind 
ik dat als de dames het ergens niet mee eens 
zijn, zij de vraag stelt: ‘Hoe zouden jullie het 
dan willen en wat ga je daar zelf aan bijdra-
gen?’ Ook probeert Ank de dames meer en 
meer te betrekken in het Brummense leven.”
 
Ank: “Ze kregen vorig jaar allemaal een 
Kerstpakket. Dat kennen de meesten niet 
vanuit hun land van herkomst. ‘Gaan jullie 
een keer mee om zelf het pakket samen te 
stellen?’ heb ik voorgesteld. Dat hebben we 
gedaan. De dames vonden het prachtig om op 
deze manier betrokken te worden.” 
De groep heeft ook meegedaan aan het Vrij-
willigersfestival door de heerlijkste buiten-

landse hapjes te bereiden. Menig bezoeker 
heeft er van gesmuld. 

Niet eisen, maar open houden
Net als de andere vrijwilligers van SWB, heeft 
Ank begeleiding van een beroepskracht. Karin 
geeft aan dat Ank die begeleiding helemaal 
niet nodig heeft, maar Ank is het daar niet 
mee eens. “Karin begeleidt me heel goed. Ze 
leert me bijvoorbeeld dat ik niet te streng mag 
zijn, niet teveel mag eisen. Eigenlijk vind ik 
het leuk als ze op tijd komen en meedoen, 
maar Karin wijst me er op dat het vrijwillig is 
en dat ik dus niet teveel mag aandringen. Wel 
moeten ze het grootste deel van de ochtend 
Nederlands spreken, zeker tot 11 uur. Daar 
houden ze zich ook aan.”

Karin: “Het is belangrijk dat mensen voelen 
dat het geen verplichting is, maar ieders vrije 
keus. Dan ontmoet je elkaar echt en ontstaat 
er een wisselwerking die duurzaam is. 
Wij begeleiden en ondersteunen de nieuw-
komers waar we kunnen. Zij zoeken ons op, 
soms zelfs nog lang nadat de begeleiding 
is gestopt en ze zelfstandig hun weg heb-
ben gevonden. Dan worden we bijvoorbeeld 
uitgenodigd voor een Suikerfeest, of bij de 
ceremonie in het gemeentehuis waarbij ze 
‘Nederlander’ worden. Vorige week zag ik 
een nieuwkomer die ik vijf jaar geleden heb 
gehuisvest, die vroeg: ‘Kom je op de koffie?’ 
Daar ga ik naartoe. Als je goed ontmoet hebt, 
krijg je dat ook terug.”

Verrijking
Vrij laten betekent niet dat het vrijblijvend is. 
Bovendien is het intensief, laat Ank weten: 
“Soms denk ik dat het goed is als een ander 
het overneemt. De vrouwen ontroeren me, 
kunnen me kwaad maken, of blij. Tegelijker-
tijd realiseer ik me dat ik hen niet alleen iets 
kan geven, maar dat zij mij ook veel geven. 
Hen leren kennen, hun vreugde, verdriet, 
boosheid, hun lekkere hapjes proeven, andere 
werelden een beetje ontdekken, dat alles bij 
elkaar maakt mijn leven rijker”.

“Ank zorgt dat ze de dames 
écht’ over een onderwerp 
in gesprek gaan, zodat het 

dichterbij komt en gaat 
leven. Dat is wat er door 
die ontmoeting ontstaat: 

beleving.”

Vrijwilligster Ank van der Woude in gesprek 



Op een andere manier naar 
de wereld kijken

Creatief leren en 
reflecteren op de 
basisschool

Een greep uit het  
Cultuurmenu
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wordt het huis helemaal duurzaam gemaakt. 
In de toekomst wordt het een stiltecentrum, 
“maar er gebeurt méér”, vertelt Marguerite. 
“De buitenplaats is tijdens de restauratie ook 
een leerplek waar kinderen kunnen ken-
nismaken met beroepen als restaurateur of 
hovenier. Reuversweerd biedt zoveel interes-
sante aspecten. Als je daarmee kennismaakt 
en er daarna weer langs fietst, dan weet je 
het verhaal en voel je er iets bij. Het is zelfs 
verbindend tussen generaties, want je oma 
kent die plek ook.”

In verbinding met de natuur
Nieuw dit jaar is het Natuurmenu, dat ook 
kinderen meer in contact brengt met hun 
omgeving. Marguerite: “Als het je niks kan 
schelen wat er groeit op de plek waar je woont 
en naar school gaat, dan ruk je een plantje er 
zo uit. Maar als je dat plantje zelf heb geplant, 
krijg je er binding mee. Zo proberen we een 
stapje te zetten in de richting van verant-
woordelijke jonge mensen die trots zijn op de 
plek waar ze wonen en die plek verzorgen.”

Iets leren over je eigen roots
In het schooljaar 2019-2020 staat onder 
andere cultureel erfgoed op het programma. 
Edith: “Wij hebben hier geen Rijksmuseum 
of een prachtig theater, maar wel erfgoed en 
een prachtig landschap. We willen graag dat 
kinderen dat gaan zien, gaan waarderen en 
ervan gaan genieten.”

Marguerite: “Het is toch fantastisch om iets 
te leren over je eigen omgeving, je eigen 
roots? Stel, je bent een kind dat in Eerbeek 
woont en je krijgt van huis uit niet zoveel mee 
over het erfgoed, maar je vader werkt wel bij 
de papierfabriek. Dan is het toch superleuk 
om mee te gaan naar een papierschepper 
of zelf papier te scheppen?! Door te kijken 
en mee te doen, ontdek je iets over je eigen 
wereld.”

Reuversweerd ontdekken
Landhuis Reuversweerd is ook zo’n markante 
plek. Het ligt in de buurtschap Cortenoever 
en wordt op dit moment gerestaureerd. Het 
park eromheen wordt hersteld en van binnen 

Scholen in de gemeente Brummen hebben 
zowel verschillen als overeenkomsten in 
behoeften. De Combinatiefunctionarissen 
willen graag zo goed mogelijk aansluiten bij 
wat er nodig is. Edith: “Op veel scholen wordt 
ingezet op taal. Daarom zijn we in december 
gestart met de mogelijkheid om taaldans-
les te kiezen. Ook tijdens de muzieklessen 
krijgen de kinderen taalonderwijs mee. Vorig 
schooljaar hadden we het project Professor 
Schroefje Los, dat muziek verbindt met tech-
niek en dans. Zo zijn er veel mogelijkheden 
voor creatieve combinaties.”

Vier basisscholen zijn gestart met het thema 
Leren reflecteren. Edith: “Deze scholen gaven 
aan dat ze graag iets extra’s wilden doen op 
het gebied van cultuureducatie, gekoppeld 
aan een actueel thema. Reflecteren is een 
manier om ervoor te zorgen dat leerlingen 
vrijer leren denken én meer eigenaar worden 
van hun leerproces. Om dat te leren, heb je 
oefeningen nodig. Kunsteducatie leent zich 
hiervoor heel goed.” 

Elk jaar proberen de Combinatiefunctiona-
rissen een veelzijdig Cultuurmenu samen te 
stellen. Een paar voorbeelden uit 2019. 

Dit jaar waren er tijdens het Pinksterfestival 
op 6 en 7 juni in de theaterwagens voorstel-
lingen speciaal voor de Eerbeekse en Brum-
mense scholieren. Ze kennen geen theater 
in hun gemeente. Hoe leuk is dan het als er 
eentje langskomt en jij er op je fiets naartoe 
kan? 

‘In de voetsporen van Henric’ is een mooi 
programma waarin kinderen in de huid 
kruipen van Henric, een jochie van 11 jaar dat 
500 jaar geleden in Zutphen leefde. Ze gaan 
in het Stedelijk Museum, maar ook buiten, in 
het oude centrum van Zutphen, op zoek naar 
voorwerpen en verhalen uit de Middeleeuwen.

Op de Wereldverteldag komt er een bus met 
vijf vertellers naar school. Het zijn profes-
sionele schrijvers, vertellers en/of theater-

makers die een verhaal komen vertellen dat 
aansluit bij het thema van de Wereldvertel-
dag. In 2019 is het thema ‘Mythes, legendes 
en heldendichten’. De school verdeelt de 
klassen. Dat zijn mooie momenten; iedereen 
is dan stil en luistert.

Hoe mooi is het als elk kind in de gemeente 
een symfonieorkest heeft kunnen zien en 
horen!? Dit jaar waren de groepen 3 en 4 aan 
de beurt. Ze keken een voorstelling met het 
Gelders Orkest en Edwin Rutten “Mozart het 
wonderkind”. De groepen 7 en 8 zagen een 
concert van het Gelders Orkest en de Slag-
werkgroep Percossa waar ze zelf aan mee 
mochten doen met bodypercussie. Dit hadden 
ze vooraf in de klas geoefend aan de hand van 
filmpjes.

Ontmoetingen met kunst, cultuur, erfgoed, bijzondere plekken in je omgeving, met 
nieuwe manieren van lesgeven, een andere manier van naar de wereld kijken, met je 
intuïtie (in plaats van ‘steeds dat hoofd’), met onbekende talenten van jezelf… Combi-
natiefunctionarissen Cultuur Edith Gloerich en Marguerite Tuijn proberen voortdurend 
verrassende ontmoetingen te creëren binnen de gemeente.

Edith en Marguerite

Vincent op wasbord

307
         groepsactiviteiten

1453
          lachende kinderen

Samenwerking met:

      12   scholen

4   muziekverenigingen

      7   muziekdocenten

5    docenten dans, 
         beeldend en theater

schooljaar      
      2018-2019
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SWB heeft vorig jaar, in samenwerking met Sportkompas, de 

website www.brummennaschooltijd.nl opgezet. Ook dit jaar 

vind je daar weer een selectie van leuke activiteiten die er in 

de gemeente te doen zijn op sport-, kunst- en cultuurgebied 

voor kinderen van de basisschool.

Kunstenaar  
Monique Bosch 

Kunst
om op te
klimmen
“Ik heb Twee Vogeltjes B ge-
maakt die bij de veerpont Brum-
men-Bronkhorst staan. Die 
had ik in het klein bij me. Toen 
ik ze liet zien, riep een meisje 
meteen: ‘O, die ken ik, die staan 
ook bij het pontje!’ Ik heb de 
vogels zo gemaakt dat kinderen 
erop kunnen zitten en klimmen, 
bijna als een speeltoestel. En het 
blijkt dat er heel wat kinderen 
zijn die er wel eens op gezeten 
hebben.

Dat vind ik leuk. Voor mij is 
kunst heel dichtbij, heel toe-
gankelijk. Ook iets dat iedereen 
zelf in zich heeft om te maken. 
Bovendien heeft het maat-
schappelijke betekenis. Er is in 
de samenleving heel veel vraag 
naar mensen die goed met 
hun handen kunnen werken. 
Dat begint met dat je het mag 
proberen.”

Voor mij is kunst 
heel dichtbij
Monique Bosch is een kunstenaar uit 
Brummen. Samen met Marijke van den 
Nieuwenhuizen doet ze een project met 600 
basisschoolleerlingen over een deel van het 
schooljaar. Marijke geeft twee muzieklessen 
en Monique geeft een uitgebreide boet-
seerles. Ter afsluiting is er een gezamenlijke 
les en doet ook de muziekvereniging mee. 

Monique: “Als thema van het project is Jan 
Mankes gekozen, omdat het dit jaar precies 
100 jaar geleden is dat hij overleed. Het is 
een heel goede schilder die meer bekend-
heid verdient. (Monique heeft de plaquette 
gemaakt die aan de muur van het Jan Mankes 
huis hangt, red.). Ik vind het dan ook erg leuk 
om kinderen met zijn werk én zijn manier van 
werken in contact te brengen.”

Kinderen zijn hartstikke leuk en 
heel nieuwsgierig
Spannend vond ze het ook. “Ik heb wel wat 
ervaring met kinderen, maar stond nog niet 
zo vaak voor de klas. Je hoort wel eens dat 
kinderen van nu zo onzeglijk kunnen zijn. 
Dat bleek helemaal niet waar; ze zijn leuk en 
nieuwsgierig.” 

Hoe heb je het aangepakt? “Ik heb een draag-
baar museum bij me. Daar krijg ik altijd leuke 
reacties op. Eén van de kinderen vroeg: ‘Heb 
je die gestolen uit het museum?’”

Rustig aan, net als Jan Mankes
“Voor kinderen is het leuk om iets te leren 
over de geschiedenis van hun directe omge-
ving. Het boetseren doen we stap voor stap. 
Eerst gaan we een balletje draaien, dan een 
slangetje. Ik vertel kinderen dat ze rustig de 
tijd kunnen nemen; Jan Mankes deed dat ook. 
Een werkstuk van Mankes was pas af als hij er 
alles aan gedaan had wat hij er aan kon doen. 
Anders had het voor hem geen waarde. 

Daarom heb ik ook boetseerwas gekozen die 
zacht blijft. Omdat je hier eindeloos aan kan 
door blijven werken, ook weken later nog. Na 
de vijfde les nemen kinderen het mee naar 
huis en als ze willen, gaan ze er lekker mee 
verder.”

Samenwerking met muziekdocent
De boetseerles is een onderdeel van het pro-
gramma Kunst & Kidz. Voorafgaand aan de 
boetseerles geeft muziekdocent Marijke van 
den Nieuwenhuizen (Muzibas) twee lessen. 
Speciaal voor deze workshop schreef zij 
twee teksten over Jan Mankes, om te zingen. 
Het ene lied gaat over de dokter, omdat Jan 
Mankes ziek was en daardoor niet zo oud is 
geworden. In het andere lied komen geiten 
en egeltjes voor, net als in de schilderijen van 
Jan Mankes.

Bij de afsluitende bijeenkomst komt alles bij 

elkaar. Kinderen bekijken dan elkaars werk-
stukken en lezen hun geschreven bijdrage 
voor. Heel bijzonder is dat er dan harmo-
nieorkestleden in de klas komen. Die spelen 
de liedjes mee en de kinderen krijgen ook de 
gelegenheid om de blaasinstrumenten uit te 
proberen.

Verhaaltjes schrijven
Monique leert kinderen niet alleen boetseren, 
maar probeert ook op andere manieren de 
creativiteit te prikkelen. “Ik heb bijvoorbeeld 
een kaartje gemaakt met daarop een schilde-
rij van Jan Mankes en de kinderen gevraagd 
om daar iets bij te schrijven. Om het proces 
op gang te brengen, stel ik vragen als: waar 
zijn de ouders? Wie geeft ze te drinken? Dat 
leverde mooie verhaaltjes op.”

Monique Bosch

Wat doe jij
na schooltijd?



Elkaar beter leren kennen, zodat we nog meer 
gebruik maken van elkaars mogelijkheden
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van een afspraak te moeten maken.”
 
Vacaturebank
Ook de Vrijwilligersvacaturebank wint in 2019 
aan zichtbaarheid. De online vacaturebank 
wordt steeds meer gebruikt. Daarnaast zijn er 
vier ‘fysieke’ vacaturemappen die worden be-
heerd door vrijwilligers. Ze liggen in Plein 5, het 
Tjark Riks Centrum en de bibliotheek.

Hennita: “Om er nog wat extra aandacht op te 
vestigen, hebben we vanaf dit jaar de vacature 
van de maand gelanceerd en publiceren we re-
gelmatig een interview met een vrijwilliger.”

Vacatures duidelijk en wervend omschrijven is 
een kunst. Soms zie je vacatures die lijken op een 
niet betaalde baan. Om dat te verbeteren, heeft 
de Vrijwilligerscentrale een workshop gegeven: 
hoe schrijf je een wervende vacature?

Waardering vrijwilligers 
Vrijwilligers halen vaak veel waardering uit het 
werk zelf en wat ze kunnen betekenen voor an-
deren. Tegelijkertijd stellen ze het op prijs als ze 
waardering ontvangen van de organisatie voor 
wie ze werken. 

Voor de Dag van de Vrijwilliger (7 december) 
hebben we een kaart laten maken en gratis 
aangeboden aan de vrijwilligersorganisaties die 
ze kunnen opsturen als bedankje voor hun vrij-
willigers. Vanuit SWB zijn er ook veel verstuurd 
en uit de vele positieve reacties van zowel vrij-

gezamenlijk platform op te zetten voor des-
kundigheidsbevordering en waardering van vrij-
willigers. Hierbij richten organisaties zich niet 
alleen op hun eigen vrijwilligers, maar stellen 
ze hun activiteiten en faciliteiten ook open voor 
vrijwilligers van andere organisaties.

Kun je bijvoorbeeld anderen laten aansluiten bij 
een EHBO-cursus? Of heb je misschien iemand 
in huis die zo’n cursus verzorgt? Het zou mooi 
zijn als organisaties veel meer van elkaars ken-
nis gaan profiteren, maar ook samen manie-
ren vinden om op tijd, energie en middelen te 
besparen.

Dit jaar zijn we ook één op één met organisaties 
in gesprek gegaan. We hebben vragen gesteld 
als: wat doen jullie, wat kunnen wij ervan leren 
en wat hebben jullie verder nog nodig?”

Nieuw: 
inloopspreekuur vrijwilligers
“Ontmoeten is elkaar ook echt zien en de volle 
aandacht voor elkaar hebben”, vult Hennita aan. 
“Met het oog daarop proberen we nieuwe dingen 
uit. Een ervan is een pilot met een spreekuur 
voor vrijwilligers, zes keer per jaar in Eerbeek 
en Brummen. We gaan ontdekken of mensen het 
prettig vinden om zo te kunnen inlopen in plaats 

Hennita Benjamins licht toe: “Een heel zichtbare 
manier waarbij we het groots hebben aangepakt, 
was het Vrijwilligersfestival. Hier hebben we ons 
direct gericht op de vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties.”  
(Het verslag leest u op pagina 28, red.)

Netwerkbijeenkomsten
De Vrijwilligerscentrale organiseert lokale net-
werkbijeenkomsten voor organisaties uit ver-
schillende sectoren, zoals sport, welzijn, zorg, 
natuur en cultuur. Zij nodigt de vrijwilligers-
coördinatoren uit om samen na te denken over 
vragen als: hoe maak je je organisatie aantrek-
kelijk voor vrijwilligers en welke manieren zijn 
er om het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken 
en te promoten, wat kun je je vrijwilligers bie-
den? Het idee hierachter is krachtenbundeling 
en kennisdeling. 

Een thema dat in 2019 steeds terugkeert, is 
het vinden en binden van vrijwilligers. In 2020 
wordt dit thema verder uitgediept tijdens de 
netwerkbijeenkomsten. 

Platform deskundigheids-
bevordering
Ellen Lammersen: “Tijdens een lokale net-
werkbijeenkomst is het idee ontstaan om een 

willigers als organisaties bleek dat dit blijk van 
waardering zeer welkom was. Twee voorbeelden 
van e-mails (geanonimiseerd) die we de volgen-
de dag ontvingen: 
 
“Een met een beetje kippenvel geschreven mailtje. 
Wat een leuk, mooi kaartje. Wat gaaf. Dank jullie 
wel; dat doet mij heel veel.”

“Wat verraste je mij gisteren met het sturen van 
een ontroerend mooie kaart, waarin je zo mooi en 
duidelijk je waardering liet blijken. Het maakte me 
erg blij, want ik houd altijd van gedichten, omdat 
daarin zo fijngevoelig veel gezegd wordt.”

In 2020 gaan we organisaties nog meer faci-
literen om hun waardering op de Dag van de 
Vrijwilliger te kunnen benadrukken. 

SWB hecht veel waarde aan de ontmoeting tussen vrijwilligers en organisaties en wil deze 
graag faciliteren. Dat lukt alleen als de Vrijwilligerscentrale goed vindbaar en zichtbaar is. 
Voor 2019 is dat dan ook een speerpunt geweest: de Vrijwilligerscentrale beter laten zien en 
op de kaart zetten in de gemeente.

Hennita Benjamins, Ellen Lammersen 

Edith Gloerich

Resultaten 2019

Annette Oosterhoff (tweede van links) en drie vrijwilligers van Studio Actief

Een vrijwilligster met de Vacature 
van de maand

55 Bemiddelingen 
naar vrijwilligerswerk

1 Festival, 
ter waardering
van vrijwilligers

40 Maatjes (Schakel, BAC, Taalcoach) 
zijn ondersteund 20 Bemiddelingsgesprekken voor  

nieuwe vrijwilligers die onder-
steuning nodig hebben

1 Onderzoek klanttevredenheid
vrijwilligersorganisaties:
> 80% is tevreden!



het was meteen goed. Na vijf minuten stonden 
er vier mensen met een grote glimlach.”

Selam: “Na een week ben ik begonnen. Ik 
werk hier nu een maand en ik vind het heel 
leuk.”

Carola: “Dat is ook de verdienste van Selam 
zelf, hoor! Ze is heel geduldig en liefdevol. De 
mensen zijn nu al gek op haar. Vandaag kwam 
ze met haar kinderen heeft ze taart meege-
bracht. Iedereen heeft gezongen.
Ze komt van half drie tot kwart voor vier. 
Dan wil ze van alles gaan doen om mensen te 
verzorgen, maar dat past niet bij hoe we hier 
werken. Ik leg dan uit: ‘Je mag wel veel mét de 
mensen doen, maar niet vóór de mensen. Dat 
vindt ze nog wel eens lastig, het zit gewoon 
in haar. Het liefst zou ze in een restaurant 
werken. Dat is haar einddoel: een baan in de 
horeca.”

Taal is de toegang tot veel andere 
dingen
Selam gaat vier keer per week naar Dieren, 
voor haar inburgeringslessen. “Ik ben twee 
jaar geleden met mijn kinderen naar Neder-
land gekomen. Mijn man was hier al. Die is na 
zijn inburgering ook vrijwilligerswerk gaan 
doen. Hij had contact met Ellen en daarom 
heb ik haar ook gevraagd voor vrijwilligers-
werk.”

Carola: “Taal is de toegang tot veel andere 
dingen, dus we vinden het belangrijk dat ze 
vooral daarmee bezig gaat. We hebben een 
heel leuke vorm ontdekt, een spel met vragen. 
Selam leest voor en de groep geeft antwoord. 
Ze wil heel graag leren, is heel vrij en niet 
bang om fouten te maken. De mensen in de 
groep vinden het heel leuk om haar te helpen 
om de taal te leren. Soms hebben we heel 
gekke woorden, zoals ‘ulevelle’. 

Selam: “Of trampoline.”

Drempels wegnemen, deuren 
openen
Hennie: “Het is belangrijk dat de begeleiding 
voor de nieuwkomer er is. Organisaties voelen 
vaak een drempel om een nieuwkomer stage 
te laten lopen. Omgekeerd vindt de nieuwko-
mer het ook spannend om ergens binnen te 
lopen. Ik vind het belangrijk dat de gemeente 
haar best doet om de verbinding te leggen en 
onbegrip weg te nemen.”

Carola: “Het mooist is als vrijwilligerswerk 
een wisselwerking is, een win-winsituatie 
voor iedereen. Hier is dat zeker het geval; Se-
lams taal gaat vooruit en de mensen bij Studio 
Actief genieten van haar aanwezigheid. Dat 
ging heel snel en vanzelf; er is een hele leuke 
interactie op gang gekomen.”

Doet Hennie het een beetje goed? “Ja”, zegt 
Selam, “hij is een goede man. Komt snel met 
actie.”

Hennie: “Selam is heel open, dat is zo belang-
rijk, dan is er meteen communicatie en hoef je 
alleen maar de juiste persoon aan de juiste or-
ganisatie koppelen.” Hennie heeft er zin in om 
dit vaker te doen. “Er zijn genoeg organisaties 
die wel plek hebben, maar nog nooit gedacht 
hebben aan een nieuwkomer. Het is belangrijk 
dat de deur open gaat en daarna open blijft.”
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Anderhalve maand voor dit gesprek 
kenden Hennie Bosveld, Selam Tekli en 
Carola Damsté elkaar nog niet. Nu zitten 
ze samen aan tafel in het Tjarks Riks Cen-
trum en vertellen ze hoe ze elkaar ontmoet 
hebben en wat dat heeft opgeleverd. 

Wat kan ik in deze gemeente betekenen?
Hennie begint: “Ik zit ‘in between jobs’, zoals 
dat zo mooi heet. Dan kun je thuis gaan zitten, 
maar dat is niets voor mij. Ik wil wat nuttigs 
doen. Ik woon nu anderhalf jaar in de ge-
meente Brummen en vroeg me af wat ik hier 
in de omgeving kan betekenen. Toen las ik een 
stuk over de Vrijwilligerscentrale en ben ik 
naar SWB gegaan.

Ze zochten iemand die koffie wilde schen-
ken. Prima. Na het gesprek schoot Hennita 
Benjamins (die samen met Ellen Lammersen 
de Vrijwilligerscentrale coördineert, red.) mij 
aan en zei ze: ‘Wij zoeken ook nog een vrijwil-
liger voor TalentVOL. Iemand die het heel leuk 
vindt om nieuwkomers te begeleiden richting 
vrijwilligerswerk.’ Ik heb tien jaar gewerkt in 
de uitzendbranche, dus dat leek mij meteen 
wat. Kort daarna kwam ik in contact met 
Selam en er was meteen een klik.”

Ik wil graag mensen helpen en de 
taal leren
Selam knikt: “Hennie vroeg: ‘Wat wil je 
doen?’ Ik wil graag mensen helpen, het liefst 
oude mensen. Zodat ik met ze kan praten. Op 
school vind ik het moeilijk om woorden me-
teen te begrijpen. Oude mensen praten rustig, 
dan gaat het gemakkelijker om de Nederland-
se taal te leren.”

Hennie: “Selam kan bijna alles zelf, maar 
soms heeft zij, net als veel andere mensen, 
een handje (geen duwtje) in de rug nodig. 

We gingen naar Studio Actief in het Tjark Riks 
Centrum om kennis te maken met Carola en 

Selam, Hennie, Carola

Als je je openstelt, is er 
meteen communicatie

Selam Tekli en een deelneemster

Jezelf ontwik-
kelen door vrij-
willigerswerk... 
heb jij daar 
weleens over 
nagedacht?

Vrijwilligerswerk stelt je niet alleen 
in staat andere mensen en culturen 
ontmoeten, het is ook leerzaam 
en verrijkend voor jezelf. Bij SWB 
en de Vrijwilligerscentrale zien we 
regelmatig dat vrijwilligers die hun 
talenten inzetten voor anderen, 
daardoor juist zichzelf ontwikkelen 
en (weer) opbloeien.

OPROEP
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ten, konden ze actief ervaren hoe leuk en/of 
belangrijk vrijwilligerswerk is. Bijvoorbeeld bij 
Stag Brummen (reanimeren), het Rode Kruis, 
de Mollenhof, Philadelphia, Maakplaats The 
Villa, Veilig Verkeer Nederland met een (auto)
kantelsimulator, Onze Droom, het Geheugen-
steunpunt (hoe train je je brein spelenderwijs), 
de Wereldwinkel, Studio Actief (Dagactivitei-
tencentrum SWB) en Buurtklus (snoeien). Bij 
fotostudio Lifetime grepen mensen de kans 
om een gratis profielfoto te laten maken voor 
LinkedIn of social media, of om een henna tat-
too te laten zetten bij SThennaCollections.

Workshops: informatie ophalen 
en ontspannen
Ook de workshops (bij Plein 5 en de bi-
bliotheek) en sportclinics (door Stichting 
Sportkompas) trokken veel nieuwsgierigen. 
Specifiek voor mantelzorgers waren de work-
shops Blijf in Balans en Goed geregeld (over 
levenstestament en mentorschap). Vrijwilli-
gersorganisaties namen deel aan workshops 
deskundigheidsbevordering over fondsen-
werving en over het vinden en binden van 
vrijwilligers. 

Opvallend veel bezoekers bezochten de ont-
spannende workshops djembé en interieursty-
ling, maar ook de notaris, die informatie gaf 
over het levenstestament.

Daarnaast was er een Vacaturewand waarop 
bezoekers alle vacatures konden bekijken die 
op dat moment op de online Vrijwilligersvaca-
turebank stonden. 

Vier doelen
Het festival is geïnitieerd vanuit de Vrijwil-
ligerscentrale en opgezet in samenwerking 
met de bibliotheek en Sportkompas. Met vier 
doelen:

• het vrijwilligerswerk en de Vrijwilligerscentrale  
   zichtbaarder maken
• vrijwilligers een blijk van waardering geven
• andere (potentiële) vrijwilligers bereiken  
   binnen de gehele gemeente Brummen
• vrijwilligersorganisaties de kans geven zich te  
   presenteren.

Het moet iets groots worden
Susanne Thijsen: “We hebben hoog ingezet; 
het moest iets groots worden. Een dag waarop 
iedereen kan voelen hoe belangrijk het vrijwil-
ligerswerk voor deze gemeente is en hoeveel 
bevlogen mensen en organisaties zich actief 
inzetten voor hun medemens. Organisaties 
hebben volop de kans benut om te laten zien 
wie zij zijn en bezoekers niet zozeer te vertel-
len, maar te laten beleven: wat doen we nou 
precies en wat voegen we daarmee toe?” 

Alles is zoveel mogelijk begeleid door be-
roepskrachten, zodat vrijwilligers overal aan 
mee konden doen. Een belangrijk doel was 
waardering geven aan vrijwilligers, te laten 
zien hoe divers het vrijwilligerswerk is en dat 
er voor iedereen wel iets te doen is.

Meedoen en beleven
Bezoekers waren verrast door het grote 
aanbod binnen hun eigen gemeente. Op de 
belevingsmarkt in de grote zaal en deels bui-

Als we medewerkers en vrijwilligers vragen wat nou het hoogtepunt van het afgelopen 
jaar was, dan zegt bijna iedereen: het Vrijwilligersfestival! Maar liefst 500 vrijwilligers, 
mantelzorgers en andere belangstellenden kwamen op 21 juni bij elkaar op Plein 5. Daar 
hebben ze een fantastische sfeer en een uniek gevoel van saamhorigheid ervaren.

Colofon
Eindredactie:  Stichting Welzijn Brummen
Teksten en  
Vormgeving:  Het Waait, Harke Kuipers
Fotografie:  Evert van de Worp, Susanne Thijsen,
 Ruth Frederiks, Marijte Bolt, Shutterstock
Drukwerk:  Drukwerkdeal

geweldig feest!” en “Jullie hebben iets heel 
moois neergezet.” Een deelnemer schreef 
tijdens een workshop op het krijtbord: “Kijk 
eens om je heen, er is overal wel iets leuks te 
zien.”

De dag heeft de Vrijwilligerscentrale een boost 
gegeven en datzelfde hoorden we van vrijwil-
ligers en organisaties. Je ontmoet elkaar, je 
wilt erbij horen en je weet waarom je vrijwil-
liger bent geworden, of je binnenkort gaat 
aanmelden!

Vrijwilligersfestival

Heart Attack

Hennita, Susanne, Ellen 

Elkaar ontmoeten op het  
foodplein
Buiten op het foodplein was er een eet- en 
drinkfestijn. Daar stond een grote festival-
tent in het middelpunt, omringd door diverse 
foodkraampjes. Dé plek voor bezoekers om 
elkaar onder het genot van een (gratis) hapje 
en drankje te ontmoeten. 
Een groot deel van het eten en drinken werd 
verzorgd door vrijwilligers en deelnemers aan 
activiteiten van SWB. De dames van de inter-
nationale koffieochtend brachten bezoekers in 
contact met heerlijke hapjes uit andere cultu-
ren. Vrijwilligers van Soep voor het weekend 
serveerden wraps en soep en jongeren bakten 
samen met de jongerenwerkers patat en ham-
burgers. Barista Bob met zijn verschillende 
soorten koffie en een ijscowagen met italiaans 
schepijs maakten het festivalgevoel helemaal 
af.

Je hart openen
Een voorstelling waar je niet omheen kon, 
maar wel zelf aan kon meedoen, was Heart 
Attack, van Victorine Pasman en haar collega’s. 
Het publiek werd uitgenodigd om onder een 
rok in de vorm van een hart te kruipen en je 
hart te openen voor een onbekende. 

Een DJ zorgde doorlopend voor vrolijk maken-
de muziek en aan het eind zorgde publieks- 
trekker Shantykoor De IJsselboei voor een 
geweldige afsluiting van deze feestelijke, 
zonnige dag. Wie er niet bij kon zijn, kon de 
sfeer toch meemaken, want RTV Veluwezoom 
zorgde voor een live verslag.

Enthousiaste reacties 
Op de dag zelf, maar ook na afloop, via e-mail 
en Facebook, hebben we enorm veel enthou-
siaste reacties ontvangen, als: “Het was een 

Vier dames van de Interculturele koffieochtend


