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In ‘de schuur’ verzamelt Joop met een andere 
vrijwilligster spullen voor de rommelmarkt.

VRIJWILLIGERS
Samen werkt ’t beter Mei 2016

KRANT

‘Van lieverlee werd ik klusjesman en deed 

ik kleine reparaties, hielp mee met het op-

knappen van de huiskamers, zette ik kasten 

in elkaar, gaf ik het kantoor een opknap-

beurt en maakte ik een voorraadruimte 

voor eten en drinken.’

Joop was er ook bij toen kleinschalig 

wonen in Careyn Grootenhoek werd 

ingevoerd. ‘Zelf koken voor de bewoners 

hoort daarbij en dat is fantastisch. Dat doe 

ik eens in de drie weken en het is prachtig 

om te zien met hoe veel plezier ze eten. 

En zo gezellig. Eigenlijk vorm je dan met 

hen een gezin.’

Wie denkt dat dit het wel zo’n beetje is, 

heeft het mis. Joop doet namelijk nog 

meer. ‘Ik werk mee aan de jaarmarkt in 

maart, een terugkerend hoogtepunt, en 

dan speciaal de rommelmarkt. We krijgen 

maanden van tevoren allerlei bruikbare 

spullen aangeleverd. Die spullen sorteer en 

sla ik op. Ook vragen we sponsors voor een 

bijdrage aan de jaarmarkt. Het geld dat wij 

tijdens de jaarmarkt ophalen komt hoe dan 

ook ten goede aan onze bewoners.’

Sinds enkele jaren is Joop dirigent van het 

koor Enjoy, dat bestaat uit bewoners, vrij-

willigers en personeel van Grootenhoek. 

‘Met dit koor gaan we inmiddels zelfs op 

tournee in de regio bij andere zorginstel-

lingen. Tijdens ons optreden zie ik bij de 

ene bewoner een twinkeling in de ogen, 

bij een andere herkenning van de melodie 

of hoor ik dat iemand mee neuriet. Daar 

doe je het voor.’

En dan is hij ook nog lid van de cliënten-

raad van Grootenhoek. ‘Wij behartigen de 

belangen van onze bewoners, zoals de  

kwaliteit van het eten, hygiëne, verzorging 

van de was, veiligheid in het huis, het  

welzijn van de bewoners, noem maar op.’

Voorlopig zou hij dit alles voor geen goud 

willen missen. ‘Ik kan hier echt bijdragen 

aan de levensvreugde van de bewoners.’ 

Over het doen van vrijwilligerswerk is hij 

stellig: ‘Vrijwilligerswerk is weliswaar 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend.’ En: ‘Door 

duidelijk te communiceren en grenzen te 

stellen, zorg je ervoor dat vrijwilligerswerk 

leuk blijft.’

VAN MANTELZORGER NAAR VRIJWILLIGER, HET VERHAAL VAN JOOP DRIESEN

‘Ik hoop dat ik dit nog lang mag doen’
Toen zijn vrouw in 2011 werd opgenomen in verpleeghuis 
Grootenhoek, had hij er al enkele jaren als mantelzorger 
op zitten. Omdat hij het contact met zijn vrouw per se 
niet wilde verliezen, kwam hij elke dag langs om mee te 
helpen met haar verzorging. In 2013 overleed zijn vrouw. 
Ondertussen klikte het tussen hem en het personeel van 
afdeling De Ruyter zo goed dat hij werd gevraagd bij allerlei 
activiteiten te helpen. Vanaf dat moment is Joop niet meer 
weg te slaan uit Grootenhoek.

In situaties waarin we daar hulp van an-

deren bij nodig hebben, spreken we van 

samenredzaamheid. De verhoogde aan-

dacht voor zelf- en samenredzaamheid  

is ingegeven door de noodzaak om de 

kosten van de zorgvoorzieningen in  

te dammen. Ze dreigen de pan uit te  

rijzen. Ook door de toenemende indivi-

dualisering en de wens om zelf te bepa-

len waar we gaan en staan, in plaats van 

afhankelijk te zijn van Moedertje Staat 

en wat anderen goed voor ons vinden.

Zelf- en samenredzaamheid zijn van alle 

tijden. Vroeger zorgden we ook voor 

onszelf en voor elkaar. We gebruikten er 

alleen andere termen voor: op zichzelf,  

de eigen broek ophouden, burenhulp  

(noaberschop zoals in Twente zeggen)  

en steun.

Alleen de aloude vrijwilliger heeft alle 

veranderingen en vernieuwingen over-

leefd, als tijdloze voorvader  van de 

moderne mantelzorger. Niets sterker dan 

onze natuurlijke wil om de medemens in 

tijden van ziekte of tegenspoed onbaat-

zuchtig de helpende hand te reiken. Als 

wezen van de menselijke samenleving.

In deze eenmalige uitgave, bedoeld als 

een bescheiden ode aan onze vrijwil-

ligers en anderen warm te maken voor 

vrijwilligerswerk, maakt u kennis met 

enkele van hen. 

Rob van Dam

voorzitter raad van bestuur Careyn

VOORWOORD

Ode aan onze 
vrijwilligers
Belangrijk uitgangspunt van de vernieuwing van het zorgstelsel 
is zelfredzaamheid. Het woord lijkt er zelfs speciaal voor te zijn 
bedacht en toegevoegd aan de woordenschat van het Nederlands. 
Het staat voor het vermogen om onze dagelijkse algemene 
levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld 
wassen, aankleden en koken en om sociaal te kunnen 
functioneren.
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De radio staat aan, het ruikt er behaaglijk naar hout en men 

schuurt, timmert en verft er lustig op los. Deze ruimte is 

speciaal ingericht voor de activiteit houtbewerking. Ken-

nelijk meer iets voor mannen dan voor vrouwen, want een 

vrouwelijke deelnemer is niet te bespeuren. En John? Die 

loopt er tussendoor, maakt hier en daar een praatje en helpt 

met ‘knutselen’. Hij is  vrijwilliger en in die hoedanigheid 

‘recreatiebegeleider’.

Vijf jaar terug in de tijd. Op 6 april 2010 wordt John slacht-

offer van zinloos geweld. In elkaar geslagen en getrapt. 

Hij ligt zestien dagen in coma. Als hij wakker wordt, krijgt 

hij te horen dat hij een hersenbeschadiging heeft opgelopen. 

Hij heeft gaten in z’n geheugen, weet lang niet alles meer 

van z’n leven van voor hij in coma raakte en praten en lopen 

gaat moeilijker.

‘Ik weet dus niet goed meer hoe m’n leven eruit zag. Wat 

mensen mij vertelden was niet al te best. Ik was kennelijk 

verslaafd aan drank en drugs.’ 

John leeft van een uitkering. Omdat hij daar graag iets 

voor terug wilde doen, een tegenprestatie wilde leveren, 

‘solliciteerde’ hij naar vrijwilligerswerk. ‘Dit bevalt me 

heel goed. Het zijn hier allemaal heel vriendelijke mensen 

met wie ik lekker aan het knutselen ben, kopje koffie en 

muziekje erbij, prima!’

Vrijwilligers zijn er volgens John nooit genoeg. ‘Mij heeft het 

in ieder geval geleerd dat je als vrijwilliger het leven van 

anderen en van jezelf beter kunt maken, gewoon door iets 

goeds te doen.’

Hij is ook vijf jaar na dato nog steeds bezig met zijn herstel. 

‘Mijn revalidatie bestaat nu voor het grootste deel uit 

fysiotherapie en fitness. Ik blijf er voor gaan.’

Het activiteitencentrum biedt (wijk)bewoners de mogelijk-

heid om onder professionele begeleiding één of meer-

dere dagen in de week door te brengen in een gezellige 

omgeving. Er is gelegenheid om met elkaar te praten of 

spelletjes te doen. Ook fysieke en psychische trainingen 

behoren tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan geheugen-

training, oefeningen om de fijne motoriek te verbeteren of 

het soepel houden van uw gewrichten.

Lekker knutselen op vrijdag
Je ziet ze niet zo vaak, van die 
vriendelijk stralende gezichten. Hij 
heeft er eentje. En dat wekt best wat 
verbazing als je iets meer over hem 
te weten komt. John van Dongen is de 
naam en hij is elke vrijdag te vinden in 
het activiteitencentrum van Hart van 
Groenewoud in Spijkenisse. 

Vrijwilliger John van Dongen (l)

Careyn hecht aan goede en intensieve contacten met 
haar klanten. Zodat de geleverde zorg en ondersteuning 
optimaal op hun behoeften en wensen kan worden 
afgestemd en de organisatie weet wat er leeft. Door de 
vele veranderingen en  bezuinigingen in de zorg moeten 
de klanten meer zelf doen en bijdragen. Daardoor 
zijn de zorgverleners en de klanten meer dan ooit op 
elkaar aangewezen om ervoor te zorgen dat de schaarse 
middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet. 
Cliëntenparticipatie staat vanouds hoog in het vaandel 
bij Careyn, legt Henk van Dam, voorzitter van de 
Cliëntenraad in Delft (?) uit. ‘Op alle locaties zijn lokale 
cliëntenraden actief die de belangen van de bewoners 
behartigen. Variërend van het monitoren van de 
kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de maaltijden 
tot het houden van enquêtes en het begeleiden van 
nieuwbouwprojecten.’ De Centrale Cliëntenraad 
coördineert en ondersteunt waar nodig de activiteiten en 
onderhoudt het contact met de raad van bestuur.

Thuiszorg
De cliëntenraden zijn naarstig op zoek naar versterking. 
Met name mensen uit de wijken die thuis zorg ontvangen 

zijn van harte welkom. Van Dam: ‘De klanten van de 
‘huizen’ zijn traditiegetrouw goed vertegenwoordigd 
in de raden. Dat is begrijpelijk. Ze wonen bij elkaar en 
zijn daardoor makkelijker te bereiken dan de mensen 
die thuis zorg ontvangen. Maar het is wel jammer. De 
klanten in de wijk hebben immers grotendeels dezelfde 
belangen.’

Daarom gaan de leden van de cliëntenraden regelmatig 
op pad, om klanten thuis op te zoeken. Daarbij gaat het 
niet alleen om formele belangenbehartiging, benadrukt 
Van Dam, we pikken ook signalen op over allerlei 
praktische zaken. Zo krijgen we bijvoorbeeld regelmatig 
vragen over de legitimatie van zorgverleners in verband 
met de veiligheid en de privacy. Je wilt als klant graag 
weten wie er nu weer op de stoep staat.’ De bezoeken 
worden over het algemeen zeer op prijs gesteld, weet 
Van Dam uit ervaring. ‘Het is een goede manier om uit 
te leggen hoe zaken geregeld zijn en het beleid van de 
organisatie toe te lichten. Maar uiteindelijk gaat het 
vooral om het gesprek, de persoonlijke aandacht en een 
luisterend oor. Daar heeft iedereen behoefte aan.’

CLIËNTENRADEN VAN CAREYN ZOEKEN VERSTERKING

‘Belangenbehartiging en luisterend oor’

Voor de belangen van onze cliënten in Nissewaard – die thuis zorg 
krijgen of deelnemen aan onze dagbesteding – zoeken wij een:Lid regionale CliëntenraadBelangstelling? Neem voor meer informatie contact op met Henny v.d. Valk, Tel. 0181-661445Email: henny.vandervalk@hotmail.comOf per brief: Careyn, t.a.v. Jolanda VogelaarMarkt 4, 3204 CZ Spijkenisse

Meepraten en  
invloed uitoefenen  
voor goede zorg?

www.careyn.nl
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Vrijwilliger zijn bij een hospice lijkt toch een wat 
aparte tak van sport zogezegd.
‘Dat klopt wel. Ik heb een cursus vrijwilliger palliatieve 

en terminale zorg gevolgd. In zes ochtenden komen 

communicatie, levensbeschouwing, praktische verzorging 

en omgaan met dood en verlies aan de orde. Ik heb toen 

andere vrijwilligers goed leren kennen en werd op die 

manier goed voorbereid op wat me te wachten stond.’

Careyn Hospice Breda werkt met ongeveer 20 vrijwilligers 

die volgens een rooster nauw samenwerken met de 

verpleegkundigen. Maud: ‘Ik ben gemiddeld ongeveer zeven 

uur per week aanwezig.’ 

Hoe kwam je hier eigenlijk terecht?
‘In mijn zoektocht naar vrijwilligerswerk bezocht ik in 

oktober 2013 een open dag van Hospice Breda. Ik werd 

enthousiast door de verhalen van een andere vrijwilligster. 

Vooral de sfeer en de kleinschaligheid spreken me erg aan.’

Waarom doe je dit vrijwilligerswerk? Wat was je 
belangrijkste motief om vrijwilliger te worden?
‘Naast mijn betaalde baan en mijn studie wilde ik graag 

iets anders doen. Iets voor een ander betekenen, het liefst 

in de zorg. Het had ook voor gehandicapten of ouderen 

kunnen zijn, maar het werd dus dit, voor mensen in de 

laatste levensfase.’

Wat vind je het allermooist aan het 
vrijwilligerswerk, wat levert het je op?
‘Ik heb de afgelopen twee jaar ontzettend veel geleerd 

en zoveel bijzondere mensen ontmoet. Ik ben er achter 

gekomen dat het laatste stukje in je leven heel bijzonder 

en mooi kan zijn. Ook heb ik ontzettend veel geleerd 

van de verpleegkundigen met wie je als vrijwilliger 

samenwerkt. Ik vind het geweldig om te zien hoe geduldig 

en liefdevol de mensen worden verzorgd.

‘Ik ben er voor ondersteuning van de verpleegkundige en 

doe huishoudelijke klusjes. Maar het belangrijkste is dat 

we er zijn voor de bewoners. Een praatje maken, een 

hand- of voetmassage geven, iets lekkers klaarmaken, sa-

men een kopje thee drinken, een kruikje warm maken. 

Zorgen voor comfort, gezelligheid en ook rust.

‘Natuurlijk is het soms moeilijk en verdrietig, maar ik ga 

nooit weg met een vervelend gevoel. Want het is ontzet-

tend fijn als je toch weer gezorgd hebt voor een glimlach, 

een fijn gesprek en een schoon bed.’ 

Maud werkt al meer dan 25 jaar bij een technische groot-

handel op debiteurenbeheer en verkoper van technische 

gassen. ‘Ik ben er begonnen toen het bedrijf nog van mijn 

vader was en ben er gebleven toen hij het verkocht.  

Afgelopen schooljaar ben ik begonnen met een opleiding 

doktersassistente. Toch een beetje in de zorg hè?’

Vrijwilligerswerk blijft ze hoe dan ook doen. ‘Het is een 

cliché, maar het verrijkt je leven.’

VRIJWILLIGER IN CAREYN HOSPICE BREDA

‘Zorgen voor comfort, gezelligheid en rust’ 
Het vrijwilligerswerk is Maud Jansen 
(50) met de paplepel ingegoten. ‘Mijn 
ouders zijn zolang ik me herinner 
vrijwilliger geweest en zelf heb ik al een 
rijke ‘carrière’ als vrijwilliger achter 
me liggen. Ik ben lid geweest van de 
ouderraad van de peuterspeelzaal, 
de technische commissie van onze 
schaatsvereniging en penningmeester 
van de oudervereniging van de 
basisschool en nu dus vrijwilliger bij 
Hospice Breda.’

Maud Jansen

Careyn Hospice Breda biedt in een huiselijke sfeer 

opvang aan de stervende mens en zijn of haar naasten. 

Afhankelijk van de behoefte is er verpleging, verzorging 

en medische zorg voorhanden, evenals psychosociale en 

levensbeschouwelijke hulp. 

Dit alles door professionele hulpverleners en vrijwilligers.

Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig, onder-

steund door vrijwilligers terminale thuiszorg.

Meer weten?

Careyn Hospice Breda, Grieglaan 4, 4837CB Breda

T 076 560 99 55

E hospice@careyn.nl

I www.hospicebreda.nl
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Tegen Sjaak roept ze dat ze de krant voor hem heeft 

meegenomen, de Oud Rotterdammer waar hij zo gek op is. 

‘Daar put hij herinneringen uit als Rotterdammer.’ 

Dan is het zover. Anneke’s jas hangt aan de kapstok en de tv 

gaat uit, het voorlezen kan beginnen. ‘Dames en heer, uw 

aandacht graag.’

Anneke Brandt leest voor aan vijf mensen met dementie. 

Vandaag heeft ze een boek van Rien Poortvliet meegenomen. 

‘Korte, herkenbare teksten en heel veel mooie tekeningen. 

Die laat ik keer op keer zien. Niet alleen vinden ze dat leuk, 

ze blijven er ook wakker bij. Bij te lange teksten vallen ze 

in slaap. Da’s voor even geen probleem, ze worden wel weer 

wakker als er iemand lacht, maar te lang slapen is niet goed. 

Dan ligt het gevaar van een doorwaakte nacht op de loer en 

dat gun je niemand.’

Sommigen reageren spontaan op haar voorleeskunsten, 

anderen luisteren merkbaar wat minder goed. ‘Geeft allemaal 

niet’ bezweert Anneke, ‘ik lees wel.’ Als ze in de gaten heeft 

dat er eentje helemaal weg is van de tekeningen, geeft ze 

het boek even over. ‘Schenk ik ondertussen even koffie en 

thee in. Met een koekje erbij natuurlijk.’

Tussendoor stelt Anneke vragen aan haar groepje. ‘Hoe was 

dat bij jullie thuis?’ ‘En bij jou Truus, jullie hadden toch 

een boerderij?’ Een van de andere dames reageert meteen. 

Zij was schipperskind en wil daar maar al te graag over 

vertellen. 

Dan komt de avondzuster binnen en is iedereen meteen 

afgeleid. Allemaal begroeten ze haar. 

Als Anneke de draad weer wil oppakken, merkt ze dat de 

concentratie enigszins is weggevallen. Maar niet getreurd: 

tijd voor iets anders. Anneke haalt enkele liedboeken 

tevoorschijn. ‘Voor zingen zijn ze altijd te vinden, heel 

veel liedjes weten ze nog feilloos mee te zingen. Absolute 

topper: Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Ze kennen dit 

ketelbinkielied allemaal. Ik heb van hen de melodie van de 

coupletten geleerd.’

Tijd voor iets anders.

Ik pak een paar liedboeken uit mijn tas, of pak het tekstboek 

met liederen van de afdeling. Voor zingen zijn ze altijd te 

vinden. Vaderlandse liederen zitten

nog prima in de koppies. Ze zingen makkelijk 3 coupletten. 

“Van school nog”, zegt Truus, als ik haar vraag hoe het komt 

dat ze zoveel tekst nog paraat heeft.

Liederen van de radio, van de welpen en kabouters van 

vroeger, alles komt voorbij. Maar de topper is altijd: 

“Toen wij uit Rotterdam vertrokken...” Allemaal kennen ze 

het Ketelbinkie lied en ze vonden het prachtig dat zij aan mij 

de melodie van de coupletten konden leren.’

Anneke eindigt bewust altijd met zingen. ‘De teksten roepen 

vaak mooie, soms pijnlijke herinneringen op. Daar praten 

we dan even over en met een arm om de schouders zijn de 

tranen meestal snel weer weg.’

Als na een kleine twee uur de voorlees- en meezingavond op 

z’n einde loopt, komt Stien weer tevoorschijn. ‘Gelukkig, u 

bent u klaar met lezen’.

De ervaringen van Anneke Brandt met voorlezen aan 

mensen met dementie

‘Met voorlezen speel je in op de karakters van de mensen, 

op situaties en hun dementie.

De ene keer zitten we binnen, de andere keer buiten in de 

tuin, en soms lopen we zelfs een rondje door de wijk met 

personeel en familie.

Soms zijn ze verdrietig en kan ik ze niet uit hun cocon ha-

len. Ik kan bijvoorbeeld krantenartikelen voorlezen, of de 

columns van Sheherazade uit de Libelle.

Mensen in een gevorderd stadium van dementie lees ik 

sprookjes voor of verhalen van Jip en Janneke en Paulus de 

Boskabouter. Bij hen is het moeilijker om iedereen in zijn 

of haar waarde te laten en niet te kinderachtige lectuur te 

nemen.

Het is hoe dan ook een wisselwerking tussen mij en hen. 

We genieten er allemaal van. Deze mensen halen het beste 

in me naar boven. Ik krijg er heel veel voor terug.

Ik ben dan ook dankbaar dat ik dit mag en kan doen.’

Anneke leest voor en zingt mee
- ‘O God, daar heb je haar weer. Nou, 
ik piep ertussen uit, ik heb niks met dat 
voorlezen.’ 
- ‘Prima hoor Stien, tot straks’. 
En weg is ze. 
Nog met haar jas aan begroet Anneke 
de vier andere dames in de huiskamer. 
Eentje krijgt een dikke knuffel van haar. 
‘Haar dag is weer helemaal goed.’
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In de afgelopen tien jaar dat Theo vrijwilli-

ger is, heeft hij de vergrijzing onder vrijwil-

ligers zien toenemen. ‘Terwijl de behoefte 

aan vrijwilligers alleen maar toeneemt. 

In dat spanningsveld gaat dit wel eens ten 

koste van een bewoner die bijvoorbeeld een 

klusje gedaan wil hebben en daar dan wat 

langer op moet wachten.’ 

Zelf vind hij het leuk dat hij als vrijwilliger 

bij tijd en wijle zijn vindingrijkheid en cre-

ativiteit kwijt kan en activiteiten bedenkt. 

‘Mooi voorbeeld vind ik zelf dat ik voor rol-

stoelgebruikers iets heb bedacht om te kun-

nen darten, een scootmobielachtig stoeltje 

dat omhoog kan, zodat men met de pijltjes 

beter kan mikken op het dartsbord.’ Naast al 

zijn kluswerk musiceert hij een paar keer per 

jaar voor een groep bewoners. ‘Zo mooi om 

te zien hoe ze genieten van liedjes en muziek 

die herinneringen naar boven halen.’

Wat de ‘ware vrijwilliger’ kenmerkt?  ‘Dat 

is iemand die nooit verstek laat gaan, weer 

of geen weer, die zo goed als altijd vrolijk is 

en in is voor een praatje hier en een praatje 

daar. En we weten het allemaal: deze maat-

schappij kan niet zonder vrijwilligers.’ Theo 

zou graag zien dat op lagere scholen en in 

het middelbaar onderwijs leerlingen leren 

wat het belang van vrijwilligerswerk is, dat 

het hoort bij de vorming van het individu en 

bovendien veel plezier geeft. ‘Als je de mo-

gelijkheid hebt iets voor je medemens te be-

tekenen, maak er dan gebruik van. Je wordt 

er alleen maar rijker van.’

THEO VAN GAALEN IS ALWEER TIEN JAAR VRIJWILLIGER 

‘Voor vrijwilligerswerk zou op lagere 
scholen al aandacht moeten zijn’
‘Ik kreeg als fotograaf op mijn 57ste het vriendelijke 
verzoek gebruik te maken van wat men FPU noemt: 
Flexibel Pensioen en Uittreden. Omdat ik per se iets  
om handen moet hebben, ben ik gelijk op zoek gegaan 
naar vrijwilligerswerk.’ 
En zo kwam Theo van Gaalen (68) terecht op een 
kinderboerderij en bij Careyn. ‘Verder ben ik ook nog als 
muzikant actief geweest in de naschoolse kinderopvang 
en als keeperstrainer bij v.v. Westlandia in Naaldwijk.’

Theo van Gaalen

V.l.n.r.: mevrouw Buitelaar, mevrouw Boekestijn, wethouder De Goeij, 
mevrouw Vellekop en mevrouw Van der Bij

AFSCHEID NA 30 JAAR VRIJWILLIGERSWERK

Onderscheiding voor vier volhouders

De vier vrijwilligers met de lange adem om 

wie het gaat zijn Annie van der Bij, Miep 

Buitelaar, Nel Vellekoop en Ineke Boekestijn. 

Zij hebben zich drie decennia gemanifesteerd 

als veelzijdige vrijwilligers in Careyn De Ro-

zenhof in Naaldwijk. Of het nou ging om kof-

fieschenken, bingo, verjaardagen, boekjes 

vouwen, cliëntenraad, Sinterklaas, kerst, 

pasen, de jaarlijkse zomerbloemententoon-

stelling: zij waren voor veel bewoners van De 

Rozenhof de vertrouwde gezichten. Drie van 

hen nemen nu afscheid.

Regiomanager Marjolijn van Bommel bedank-

te tijdens de feestelijke bijeenkomst ook 

alle andere vrijwilligers. ‘Voor ons is elke 

vrijwilliger even belangrijk. Zonder vrijwil-

ligers zouden we het simpelweg niet redden. 

We kunnen jullie niet genoeg bedanken.’

Er zijn maar weinigen die het hen na kunnen zeggen: 
ruim 30 jaar lang actief als vrijwilliger. Zoiets kan en 
mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan en dat 
deed het dan ook niet. Afgelopen januari kregen ze uit 
handen van wethouder Marga de Goeij de WestlandStek, 
een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die zich 
12,5 jaar of langer hebben ingezet op sociaal, cultureel, 
kerkelijk of sportief gebied. De onderscheiding bestaat uit 
een zilveren draagspeld met een oorkonde.
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Zo’n acht uur per week is Joke op De Geuzenveste te vinden. 

‘Voor 8 tot 9 bewoners verzorg ik dan het ontbijt, schenk 

koffie en thee en zing liedjes, maak uitjes, knutsel, schilder 

en puzzel met ze. En niet te vergeten, ik geef ze persoonlijke 

aandacht. Die variatie bevalt me heel goed, zo leer ik de 

bewoners goed kennen en kan ik echt contact met ze maken.’

Dat is niet het enige vrijwilligerswerk wat ze doet. ‘Ik ben 

ook vrijwilliger bij het Ouderenfonds en bezoek ik eenzame 

ouderen thuis.’ 

Wat is er anders aan vrijwilligerswerk voor mensen 
met dementie?
‘Dat je geduld moet hebben. Mensen met dementie kunnen 

heel onaardig doen en naar gedrag vertonen. Als dat te ver 

gaat, loop ik soms even weg. Gelukkig zijn mijn collega’s 

er dan voor me. Ik mag nooit uit het oog verliezen dat deze 

mensen er niets aan kunnen doen.

‘Mijn respect en waardering voor ouderen is er alleen maar 

door gegroeid. Ze zijn zo dankbaar voor wat je doet, blij 

met heel kleine dingen en ze waarderen eigenlijk alles. 

Ik merk hoe blij ze zijn met dat ik er ben en met wat 

persoonlijke aandacht maak ik hun dag een beetje goed. 

Dat maakt het zo fijn om er te zijn en dit werk te doen’.

Hoe is het contact met de andere medewerkers?
‘Prima, als er iets is, dan is erover praten altijd het beste 

en dat doe ik dan ook. Ik kan altijd terecht bij de ‘profs’ en 

krijg altijd antwoord. Het is belangrijk dat je over en weer 

eerlijk bent en blijft. De onderlinge sfeer is goed en ik heb 

het nog steeds heel erg naar mijn zin.’ 

Je hebt laatst een prijs gewonnen. Wat was dat 
voor prijs en van wie kreeg je die?
‘Ik deed mee aan een prijsvraag van de Care Clowns op 

Facebook: voor wie zou jij een middagje Care Clowns willen 

winnen en waarom? Een loting onder de deelnemers wees mij 

aan als winnaar, dus kregen we de clowns op bezoek. Het was 

super, we hebben er met z’n allen heel erg van genoten.’

Careyn De Geuzenveste ligt in de Utrechtse wijk Zuilen aan 

de Van Hoornekade, een kleinschalig opgezet nieuwbouw-

complex met drie woonlagen. Een woonlaag telt 8 tot 9 

bewoners, met voor elke bewoner een eigen appartement 

met sanitair.

Interesse in vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met Carla van Dijck, T 06 - 13 40 48 

25 / E c.vandijck@careyn.nl

VRIJWILLIGER VOOR MENSEN MET DEMENTIE

‘Ze zijn zo dankbaar  
voor wat je doet’ 

Toen Joke Galesloot (45) reageerde op een advertentie voor vrijwilligerswerk in 
De Geuzenveste, wist ze niet dat het om mensen met dementie ging. ‘Dat stond er 
niet bij, dus ik dacht, weet je wat, ik geef me drie maanden om te kijken of het 
wat voor me is. Inmiddels doe ik het twee en een half jaar en met veel plezier.’

Joke Galesloot

vrijwilligers werken bij Careyn. 
Waar zouden we zijn zonder 
hen? Kort en krachtig: nergens. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom! 
U kunt zich op vele manieren 
nuttig maken: als gezelschap 
voor een wandeling, praatje en 
spelletje, bij diverse activiteiten 
en voor nog veel meer. Careyn ziet 
vrijwilligerswerk als onmisbare 
schakel in de zorg voor ouderen 
in onze samenleving. Meer weten? 
Bel of mail ons: T 088 - 123 99 88 
of E contact@careyn.nl. Of kijk  
op www.careyn.nl voor locaties in 
uw omgeving.
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