
Mensen maken Stichtse Vecht

Zij vertelden hun vrijwilligersverhaal!



Bedankt

iemand@example.com

Vertel: wat is jouw vrijwilligersverhaal?

2021 is het Nationaal Jaar van de Vrijwillige Inzet met als landelijke slogan: Mensen maken Nederland. 
De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht wilde graag in beeld brengen wat vrijwilligers doen voor onze 
gemeente. Hoe divers ze zijn. En ook laten zien hoe bijzonder en uiteenlopend vrijwilligerswerk is. 
Met de Mensen Maken Stichtse Vecht verhalen hebben we dat  gedaan.

Wij waren heel erg benieuwd naar alle mooie en inspirerende verhalen van diverse vrijwilligers. Er zijn 
namelijk legio aan vrijwilligers in onze gemeente die gedurende een korte of lange tijd hun 
maatschappelijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan de samenleving in Stichtse Vecht. Wij 
wilden graag weten wat hun beweegt, waar ze voldoening uithalen, waar ze blij van worden en wat 
hun gaafste ervaring is geweest.

Na een oproep hebben wij het afgelopen jaar acht vrijwilligers mogen interviewen. Carmen, Leo, 
Trees, Suhayb, Gerda, Joke, Judith en Maartje vertelden ons mooie, persoonlijke en echte verhalen. 
Onze communicatiecollega Nadia Abouzia luisterde met veel plezier naar alle verhalen en deelde deze 
via diverse kanalen om potentiële vrijwilligers te inspireren vrijwilligerswerk te doen!

In dit e-book lees je alle zeven de verhalen en meer. 

Wij wensen jou veel leesplezier!

Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht



Ik vind het gewoon belangrijk om altijd iets te doen 

Vier jaar geleden ging Leo Bloemhard (68) uit Breukelen met pensioen. Hij koos er toen bewust voor om 
als gepensioneerde zijn tijd aan zichzelf en aan zijn hobby’s te wijden. Én aan vrijwilligerswerk. Naar eigen 
zeggen is dat een beetje uit de hand gelopen: Leo is namelijk actief bij zes diverse vrijwilligersorganisaties 
in gemeente Stichtse Vecht en twee landelijke. 

“Ja, ik ben nu drukker dan toen ik nog in dienst was’, zegt hij lachend. “Ik ben altijd wel actief geweest, 
zelfs toen ik werkte. Op de tennisvereniging, bij de ouderraad, in het schoolbestuur. Noem maar op. Ik 
vind het gewoon belangrijk om altijd iets te doen. Wat mij nu opvalt en verbaast is dat er toch veel 
gepensioneerde mensen zijn die geen vrijwilligerswerk doen. Dat vind ik zo jammer. Al die ervaring die je 
nog hebt en alles wat je nog kan; daar moet je zeker wat mee doen. Want iedereen heeft kwaliteiten en 
talenten die inzetbaar zijn voor de samenleving!”

Wat brengt het mij?
“Vrijwilligerswerk zorgt dat ik bezig blijf, zowel fysiek als met mijn hersens. Je blijft bij. Dat vind ik 
belangrijk. En wat het mij vooral brengt is dat ik veel mensen ontmoet en ook nieuwe mensen. Dat vind ik 
erg leuk. Verder doe ik ervaring op in andere werkgebieden en leer ik weer nieuwe dingen. Zo ben ik actief 
als secretaris in de wijkcommissie Breukelen Noord en dan krijg je te maken met de problematiek in de 
wijk en ook met de communicatie naar de gemeente toe en met de overheid. Ook hier kom ik in 
aanraking met heel veel verschillende mensen. Daar leer ik veel van en ik doe weer nieuwe inzichten op.”

Welk talent zet jij in?
Als vrijwillige gastdocent geeft Leo gastlessen over Nederlands Indië op de basisscholen in de Gemeente 
Stichtse Vecht. Zijn persoonlijk verhaal gaat over de Indië oorlogstijd van zijn ouders. “Deze rol leert mij 
onder andere begrip te hebben voor mensen die problemen hebben met het verleden en om anders te 
kijken naar de historie. Ik leer ook nieuwe kanten van mezelf kennen. Een menselijke, maatschappelijke 
kant. Als ICT-er heb ik jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt en ik merk dat ik het erg leuk vind om mij te 
verdiepen en anders naar mensen en naar de geschiedenis te kijken. En vooral ook om het verhaal te 
vertellen aan de schoolkinderen, hun breder te laten kijken en te laten zien dat we van de geschiedenis 
moeten leren en kunnen leren.”

Door zijn achtergrond als ingenieur, jarenlange ervaring in de ICT en zijn persoonlijke eigenschap om 
mensen te helpen voelt Leo zich helemaal thuis in het werk wat hij als vrijwilliger verricht voor het 
Computercafé en het Seniorweb. “De ouderen zijn je dankbaar en je merkt dat hun wereld ook een stuk 
groter wordt nu ze geholpen zijn in hun digitale vaardigheden”, vertelt Leo. Ook is hij als secretaris actief 
in wijkcommissie Breukelen Noord. “Daar haal ik ook weer een hele andere voldoening uit. Zeker als je ziet 
dat wat je met elkaar doet resultaat heeft. Zoals het opzetten van een bijenhotel. Of het Henk van der 
Grift park, wat toen nog geen naam had, vast laten leggen waar we een fruitboomgaard realiseerden. 
Verder organiseerden we Burendag en NL Doet en hebben we de WhatsApp Buurtpreventie opgezet. Dan 
heb je toch zoiets van: dat hebben we maar mooi met elkaar gedaan”, vertelt Leo vol trots.



Het is belangrijk om je eigen omgeving mooier te maken!

Vandaag zitten wij, op 1,5 meter afstand, aan tafel bij Trees van den Hoogen: een 59 jarige, actieve en betrokken bewoonster 
die zich met hart en ziel inzet voor het beheer, beleid en de toekomst van het wijkpark Maarssenbroek. 
Dit doet ze samen met de Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek.

Hoe het begon
Het doen van vrijwilligerswerk zit in haar genen. Trees heeft het namelijk niet van een vreemde; haar moeder was akela bij de
scouting. En daardoor was het voor haar een vanzelfsprekende keuze om als 17-jarige ook bij de groep te gaan helpen. 
“Dat deed je toen gewoon. Het was normaal om te helpen en ik vond het leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan”, 
vertelt Trees enthousiast. “In mijn jeugd kreeg ik dit vanuit huis mee. En dat heb ik mijn kinderen ook meegegeven. 
Bij mijn twee dochters zie ik dat het vrijwilligerswerk zich weer in andere vormen aandient: 
door het helpen van de buren bijvoorbeeld. Of het belangeloos personal coachen van een nichtje door samen te trainen.”

Trees woont nu sinds 30 jaar aan de Reigerskamp. Nu zij met vroegpensioen is heeft zij veel tijd voor 
vrijwilligerswerk. Dat was niet altijd het geval als alleenstaande, werkende ouder. Toch lukte het haar om 
zich op school in te zetten als voorleesmoeder en zich acht jaar lang als vrijwillige imker te verbinden aan 
de kinderboerderij Otterspoor. “Imker zijn vond ik hartstikke leuk vrijwilligerswerk en ook leerzaam. 
Na een aantal jaren ben ik daarmee gestopt. Wanneer het ontbreekt aan structuur en stabiliteit in mijn privéleven 
trek ik mij terug uit het vrijwilligerswerk. En als er dan weer ruimte en rust voor is kan ik mij hier volledig aan wijden.”



Gaafste vrijwilligerservaring
Trots toont Trees de Klimaatstraatfeest-bokaal. In 2012 won zij samen met haar buren een 
straatfeest door mee te doen met het Klimaatstraatfeest, een landelijk energiebesparingswedstrijd. 
“Dit was echt ontzettend leuk om met elkaar te doen! Zoveel doelen die we bereikten. En al die 
positieve mensen die meededen en het contact met de buren dat ontstond. Dat was echt gaaf. En 
de contacten zijn ook gebleven; die mensen heb ik nu weer benaderd om te helpen in de werkgroep 
Vrienden van het Wijkpark”, vertelt Trees glunderend en met veel energie. “De basis voor mijn passie 
voor duurzaamheid, natuur en het buitenleven is gevormd door mijn moeder. En óók door de 
scouting. Want de buurt, straat, wijk of het park maak je immers samen. Het is belangrijk om je eigen 
omgeving mooier te maken. En zo ontstond voor mij vanuit mijn passie een volgende 
vrijwilligersactie.”

De Ontdekroute
Drie jaar geleden sloot Trees aan bij het project Gezonde Buurten en lanceerde zij o.a. het idee voor 
een ontdekroute in het park met 13 houten dierenbeelden. Bij ieder beeld vind je een QR-code die 
gekoppeld is aan een beweging. “De ontdekroute heb ik zelf bedacht. Ik heb mij laten inspireren 
door een soortgelijke route die ik heb gewandeld, in een bos in België. Die vond ik zo leuk! Zo is het 
idee ontstaan, maar dan met de dieren die hier in het park Reigerskamp wonen”, licht Trees haar 
initiatief bevlogen toe. “Naast de ontdekroute werd ook het plan geboren voor een 
vlinderbessentuin en het nestkastenproject.”

Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek
Jong en oud konden in het najaar van 2019 ideeën aandragen of projecten indienen vanuit het 
project Gezonde Buurten. Mario van Dijk, voormalig gebiedsbeheerder in Maarssenbroek, had het 
idee om tot een Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek te komen. En zo geschiedde in 2020. Het 
initiatief groengroep in het park integreerde hierin, waardoor de groene buurteninitiatieven zoals de 
struintuin, vlinderbessentuin, beeldenroute en het nestkastenproject, hierin werden opgenomen. 

“De Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek is dus een nog relatief nieuwe werkgroep. Samen 
met 25 vrijwilligers geven we hier vorm aan. Juist nu in deze coronatijd zijn de vrijwilligers heel blij 
met dit initiatief. Je bent lekker buiten bezig, je komt aan je dagelijkse beweging, je kunt goed 
afstand houden van elkaar en kunt ook nog sociale contacten hebben onderling. Wanneer ik in het 
park aan het werk ben met een collega, geniet ik optimaal. Het is heerlijk om dit te doen en ik leef 
enorm op!”



Werken als vrijwilliger is werken aan je toekomst

Vandaag zijn we in Breukelen waar we in jongerenlocatie Brooklyn hebben afgesproken met 
vrijwilliger Suhayb (18 jaar). Voor zowel jongeren in Breukelen als in Maarssen is hij een bekend 
gezicht. Suhayb is namelijk één van de vier Yorkers die zich als vrijwilliger inzetten in de gemeente 
om activiteiten te organiseren voor jongeren en buurtbewoners. Daarnaast houden de jonge 
vrijwilligers zich ook bezig met het signaleren van problemen en wensen bij leeftijdsgenoten.

Hoe het begon
Vijf jaar geleden startte Suhayb de Yorkers. De naam hebben de jongeren zelf bedacht, want 
Yorker staat namelijk voor Young Workers. “Toen ik 13 jaar was leerde ik jongerenwerker Delano 
kennen. Zelf woon ik in Breukelen maar ik ging altijd naar Maarssen om met mijn vrienden buiten 
te chillen. Daar had ik toen, en nu nog steeds, veel vrienden. Wij hadden behoefte aan een plek 
binnen. Waar het lekker warm is, waar we konden gamen en onze eigen ding konden doen. Dat 
besprak ik toen met Delano en ik ben met hem mee geweest naar het Jongerencentrum om de 
locatie te bekijken. En nu hebben we hier al een paar jaar een hele vette plek”, vertelt Suhayb
trots.

Om zichzelf Yorker te mogen noemen heeft Suhayb 10 weken lang de cursus Young Leader 
gevolgd. Het Jeudpunt biedt deze training aan waarin de leiderschapskwaliteiten van jongeren 
beter worden ontwikkeld en jongeren kunnen functioneren als voorbeeldfunctie in de wijk. 
Tegenwoordig zijn alle vier de Yorkers goed herkenbaar in het straatbeeld; een identiek 
trainingspak met eigen logo zorgt voor herkenbaarheid naar de jongeren toe.

De Yorkers hebben al veel georganiseerd. Van lasergamen en karten met jongeren tot aan tulpen 
langs brengen in de wijk in coronatijd. “Helaas liggen onze activiteiten nu een tijdje stil vanwege 
corona. Maar nu er weer veel kan, hebben we plannen om in de zomer hard te gaan knallen met 
activiteiten!”.

Een goed gevoel
“Het geeft mij gewoon een goed gevoel als ik zie dat ik wat voor jongeren kan betekenen. Ik merk 
dat ze ook makkelijk op mij afstappen. De drempel om naar mij te komen is toch veel lager dan 
naar een jongerenwerker gaan. Hierdoor kan ik als Yorker de jongerenwerker vertellen welke 
behoefte er is in de wijk. Ook de wijkagent kent mij goed. Als Yorkers zijn wij de schakel tussen de 
jongeren en het Jeugdpunt”, vertelt Suhayb. “Weet je, ik zie het doen van vrijwilligerswerk 
gewoon als werken aan je toekomst. En daarmee lever ik ook een bijdrage aan de samenleving en 
doe ik ook nog eens iets voor een ander. Zo ben ik: dat is gewoon Suhayb”



Vrijwilligerswerk doen gun ik iedereen!

Vanuit Limburg, via een lange tussenstop in Den Bosch, een pit stop in Tiel en daarna Maarssen, 
belandde Judith van de Vorle (46 jaar) bijna negen jaar geleden in Breukelen. Om haar sociale 
netwerk uit te breiden in haar nieuwe woonplaats, begon zij met het doen van vrijwilligerswerk. 
Op dit moment is Judith als vrijwilliger, in de rol van lid, betrokken bij het sport-en
preventieakkoord in gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast zit zij zeven keer per jaar de 
bijeenkomsten van de Raad van Toezicht van Welzijn Stichtse Vecht bij, waar zij als vrijwilliger de 
vergadering notuleert.

Divers vrijwilligerswerk
‘Voor mijn werk ben ik destijds verhuisd naar het midden van het land; lekker centraal waardoor ik 
diverse opdrachten kon oppakken. Om mensen te leren kennen ben ik toen gaan tennissen in 
Breukelen. Daar ben ik lid geworden van de evenementencommissie; waar ik o.a. als vrijwilliger 
gezelligheidstoernooien organiseerde voor de jeugd en senioren’ vertelt Judith. ‘Mijn doel heb ik 
zeker behaald, ik heb veel mensen leren kennen. Dit heb ik een jaar of twee, drie gedaan. Toen ik 
merkte dat ik daar geen energie meer van kreeg heb ik het stokje overgedragen en ben ik op zoek 
gegaan naar ander soort vrijwilligerswerk’ vervolgt Judith haar verhaal. ‘In die periode heb ik een 
tijdje als gastvrouw gewerkt bij de Merenhoef, daar bracht ik ’s avonds koffie rond. Ik vond het 
echt geweldig om te doen. Maar het raakte mij ook heel erg. Schrijnende situaties kwam ik tegen 
waar mensen alleen en eenzaam waren. Op een gegeven moment ging ik mij afvragen ‘wie zorgt 
er later dan voor mij en hoe zit ik er dan bij.’

Een verruimde blik
Ondanks haar drukke baan als ZZP-er in de IT lukt het Judith om tijd vrij te maken voor het doen 
van vrijwilligerswerk. Omdat ze geen gezin en verder geen familie in de buurt heeft, is zij van 
mening dat zij haar tijd maatschappelijk in kan zetten. ‘Een bijdrage kunnen leveren vanuit mijn 
kennis en kunde, met mijn analistenpet op, doe ik graag. Daar kan ik ook mijn ei in kwijt. Ik word 
er erg blij van als ik iets kan betekenen aan de ontwikkeling van het grotere geheel en het 
faciliteren daarvan’ licht Judith enthousiast toe.

‘Door het doen van vrijwilligerswerk zie ik veel meer hoe de wereld is. Mijn blik is hierdoor zeker 
verruimd en het heeft mij ook zachter gemaakt. Voorheen was alles altijd zwart of wit bij mij. Mijn 
meningen heb ik inmiddels, door allerlei vrijwilligerservaringen, erg bijgesteld. Ik heb geleerd dat 
er meer in het leven is dan druk zijn met mezelf’ zegt Judith stellig. ‘Door het doen van 
vrijwilligerswerk heb ik veel meer begrip gekregen voor mensen die in een andere situatie zitten 
dan waar ik zelf in zit. Oordelen doe ik nu minder snel. Dat inzicht wens ik meer mensen van harte 
toe; ik gun iedereen de kans om vrijwilligerswerk te doen!’.

Waardering geven en ontvangen
‘Eigenlijk wil ik bij deze een oproep doen aan iedereen om vrijwilligerswerk te gaan doen! Het is 
erg waardevol. Je ontwikkelt je op sociaal vlak en beseft dat niet iedereen het even goed heeft in 
de samenleving. Zelfs niet in je eigen gemeente of in je eigen buurt. Natuurlijk kost het tijd. En ik 
realiseer mij ook dat niet iedereen die tijd heeft. Maar weet dat je er ook nieuwe tijd en ervaringen 
voor terug krijgt. En vooral heel veel waardering. Je voelt dat mensen het heel fijn vinden dat je er 
bent. Voor mij is ieder mens waardevol. En iedereen verdient het om deel te kunnen nemen aan 
onze lokale maatschappij. Wanneer ik die ander zich gewaardeerd kan laten voelen, is dat voor 
mij het grootste goed wat ik uit het vrijwilligerswerk kan halen’ vertelt Judith trots.



Bedankt
Gewoon doen: NLdoet! Wij deden ook mee:)

Het Oranje Fonds organiseerde op 28 en 29 mei 2021 samen met duizenden organisaties 
in het land weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat 
daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog 
geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. 
Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en 
natuurlijk om klussen geklaard te krijgen! Wij deden dit jaar vanuit de 
Vrijwilligerscentrale mee aan NLdoet en staken met ons team op 29 mei onze handen 
uit de mouwen bij kinderboerderij Otterspoor in Maarssen! Het was een fantastische 
dag en een waardevolle beleving; zeker voor herhaling vatbaar.

Nieuwsgierig naar ons verhaal? Bekijk de video.

https://www.youtube.com/watch?v=oGUmG29rTfQ


Het is fijn om mensen op weg te helpen!

Dit keer spraken we niet één maar liefst twee enthousiaste en bevlogen vrijwilligers: Gerda Stolk 
en Joke Heemskerk, beide werkzaam bij het Alzheimer Café in Breukelen.

Joke (63) is met vervroegd pensioen en was hiervoor verpleegkundig specialist geriatrie in het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Twaalf jaar geleden was Joke alzheimerconsulent. In die periode was 
zij één van de oprichters van het Alzheimer Café in Breukelen en nam zij de rol van gespreksleider 
op zich. Gerda (67) kwam er zes jaar geleden bij als gastdame.

Wat is jullie drijfveer?
“Vanuit mijn baan als dementieconsulente ben ik in het vakgebied begonnen en ervaarde toen 
het Alzheimer Café als een mooi middel; voor de mensen die dit nodig hebben. Daar wilde ik graag 
als vrijwilliger mijn steentje aan bijdragen. En op een gegeven moment ging het balletje vanzelf 
rollen”, vertelt Joke.

Gerda die in haar leven al heel wat vrijwilligerswerk heeft gedaan, vult aan waarom zij voor het 
Alzheimer Café heeft gekozen. “Een paar jaar na Joke ben ik erbij gekomen, met een hele andere 
motivatie. In mijn omgeving maakte ik van dichtbij mee hoe het is om dementie te hebben; dat 
heeft veel indruk op mij gemaakt en ik wilde graag wat doen. Bij de Vrijwilligerscentrale zag ik een 
vacature staan bij het Alzheimer Café en ik meldde mij aan.” En zo ging ook dit balletje rollen.

Alzheimer Café Breukelen
Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek, informatie en verrassende ontmoetingen met 
lotgenoten. Vijf keer per jaar komen mensen met dementie, hun naasten en andere 
belangstellenden samen in het Alzheimer Café in Breukelen. De bijeenkomst begint met een 
lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met 
elkaar delen.

“Het hoofddoel van zo’n avond is om dementie bespreekbaar te maken en het faciliteren van 
lotgenotencontact. Gedeelde smart is immers halve smart. Daarnaast willen we het taboe 
rondom dementie weghalen door bewustwording te creëren in de omgeving. We bieden 
handvaten aan”, licht Joke toe. “We polsen ook altijd bij onze deelnemers, aan welke thema’s zij 
behoefte hebben. Het laatste onderwerp dat op de agenda stond was bijvoorbeeld Parkinson 
dementie. Soms zijn de onderwerpen luchtig. Zoals die ene avond, waarbij het thema muziek 
maken en zingen was. We proberen het dan te koppelen aan wat muziek doet met iemand die 
dementie heeft. Je bent namelijk niet Alzheimer, je bent een persoon met een ziektebeeld.”



Welke talenten kunnen jullie gebruiken?
De werkgroep bestaat normaliter uit een coördinator, een gespreksleider, een 
ervaringsdeskundige en een aantal gastdames-en heren die op de avond zelf 
ondersteunen. Het Alzheimer Café staat te trappelen om in september weer te 
beginnen. Voor de organisatie van de bijeenkomsten kunnen zij heel goed een 
aantal nieuwe vrijwilligers gebruiken.

“Door de coronacrisis konden we vanaf maart vorig jaar geen bijeenkomsten 
meer organiseren. Daar balen we natuurlijk ontzettend van”, zegt Gerda. 
“Daarnaast zijn er vrijwilligers die de groep hebben verlaten en is deze daardoor 
nu behoorlijk uitgedund. Daarom zijn we nu dringend op zoek naar een 
coördinator en gespreksleider. Ook een ervaringsdeskundige is van harte 
welkom. Iemand die ons scherp houdt en aangeeft welke onderwerpen we 
kunnen bespreken. Het gaat er namelijk niet om wat wij bedenken, maar wat de 
deelnemers graag willen horen.”

Over het antwoord op de vraag welke talenten de vrijwilliger in kan zetten bij het 
Alzheimer Café, hoeven Gerda en Joke niet lang na te denken. “Enige ervaring 
hebben én bekend zijn met problemen van een mantelzorger is een must. 
Daarnaast moet je goed aan kunnen voelen wat er in de groep gebeurt. Natuurlijk 
is het mooi als je uit het werkveld komt maar dat is geen pré. Waar we ook blij van 
worden is als iemand ervaring heeft met het leiden van groepsbijeenkomsten”, 
antwoordt Joke. “Weet je”, zegt Gerda “als iedereen binnen de werkgroep in zijn 
kracht staat loopt het als een geoliede machine. Zo’n avond geeft ons altijd 
ontzettend veel voldoening. Als ik zie dat ik mensen op weg heb geholpen, 
brengt mij dat heel veel.”
nkt



Fijn om maatschappelijk bij te dragen

Vandaag zitten we aan tafel bij vrijwilligster Maartje Maas (39 jaar). Deze enthousiaste en 
trotse moeder is, naast haar baan en de zorg voor het gezin, betrokken bij maatschap-
pelijke initiatieven. Zo is zij sinds dit jaar actief bij Stichting Babyspullen én initieerde zij 
Ketting Kledingruil Maarssen-Dorp.

Hoe het begon
Sinds 2018 woont Maartje in Maarssen-Dorp. Hiervoor verbleef ze in Utrecht waar ze maar 
liefst drie studies heeft gedaan: Communicatiemanagement, Psychologie en Internationale 
Bedrijfskunde. ‘In mijn studententijd ben ik begonnen met vrijwilligerswerk. Veel energie 
heb ik altijd wel gehad en ik vind het leuk om dingen te doen waar ik energie van krijg. Dat 
was voor mij één van de belangrijkste redenen om als vrijwillige scheidsrechter bij het 
basketbal aan de slag te gaan, waar ik zelf ook speelde. Voor mij was het relevant om dit te 
doen en mij open te stellen om als vrijwilliger de club te helpen. Zonder scheidsrechter kon 
er namelijk geen wedstrijd worden gespeeld’ vertelt Maartje. ‘Daarnaast was ik, vanuit mijn 
liefde voor dieren, ook een tijd betrokken bij Dierenasiel Utrecht en de knaagdieren-
opvang. Ook lekker om eens fysiek bezig te zijn, uit je hoofd en bezig met je handen. Weg 
van de laptop. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan’.

Duurzaamheid: een rode draad
Sinds dit jaar is Maartje als vrijwilliger gestart bij Stichting Babyspullen. Op de sorteer-
locatie in Utrecht steekt ze één keer per week haar handen uit de mouwen waar pakketten 
worden gevuld met gedoneerde en nieuwe babybenodigdheden zoals kleertjes, luiers, 
beddengoed en een slaapzakje. Stichting Babyspullen is een organisatie die zich inzet om 
de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen. Dit doen ze door 
gratis babystartpakketten te geven aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk 
hebben.

‘De organisatie kende ik via mijn werk bij ASN Bank waar we een community hebben voor 
ondernemers die duurzame producten en diensten aanbieden. Door de geboorte van mijn 
zoon besefte ik hoe fijn het is voor ouders en kinderen om een goede start te hebben. In 
het verleden had ik al eens een donatie gedaan aan Stichting Babyspullen, maar nu wilde ik 
graag meer betekenen. De fase waarin ik in mijn leven zit bepaalt ook de interesse in het 
doel wat ik op dat moment heb’ zegt Maartje vastberaden. ‘Zo vind ik hergebruiken 
bijvoorbeeld ook een heel belangrijk thema. Om die reden ben ik de Ketting Kledingruil 
gestart in Maarssen-Dorp.’. 

‘Mijn werkgever biedt haar werknemers de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen en 
schenkt acht uur per jaar die je kunt inzetten voor een maatschappelijk doel. Bij de bank 
werk ik als senior communicatieadviseur. Mijn kennis en kwaliteiten heb ik ingezet om  
speel-o-theek TufTuf in Utrecht te helpen met hun communicatie. Wij zijn zelf lid van deze 
speel-o-theek voor kinderen met een beperking. Het is zo fijn dat er een plek als deze is 
waar ik passend speelgoed voor mijn zoon kan lenen, dat ik hier graag mijn steentje aan 
wilde bijdragen. Ik heb ze benaderd en gevraagd of ze hulp konden gebruiken. Mijn 
aanbod werd warm ontvangen; ik ben mij gaan verdiepen in de communicatie-uitdagingen 
die er lagen bij deze organisatie en heb uiteindelijk een plan geschreven waar ze zelf mee 
aan de slag kunnen.’



BedanktWaar ik mijn voldoening uithaal

‘Weet je’ vervolgt Maartje enthousiast, ‘mijn drijfveer om 
ergens als vrijwilliger mee te mogen bouwen aan een mooi 
initiatief, zorgt er voor dat ik altijd met een voldaan gevoel 
een bijdrage lever. Als ik zie dat iets niet loopt of beter kan, 
en ik weet dat ik de talenten heb om te helpen, dan doe ik 
dat graag. Hoe groot of klein mijn rol ook is in het geheel, ik 
haal mijn voldoening uit het feit dat ik weet dat ik daarmee 
mijn maatschappelijke bijdrage heb geleverd. En als kers op 
de taart leer ik ook nog eens andere mensen kennen en 
wordt mijn blik verbreed doordat ik weer anders naar 
bepaalde zaken kijk’. 



Mensen blij maken geeft mij energie!

Iets langer dan een jaar geleden is Carmen Bonouvrie (54 jaar) begonnen als vrijwilligster bij 
Welzijn Stichtse Vecht. Inmiddels is zij een vast gezicht op de 
maan-en woensdagochtend waar zij met haar enthousiasme en vriendelijkheid één van de zes 
‘visitekaartjes’ van de Vondel genoemd mag worden. 

Het is haar vader die Carmen tipt om vrijwilligerswerk te gaan doen bij Welzijn Stichtse Vecht. De 
organisatie was haar niet vreemd; haar vader werkt er al weer 25 jaar als vrijwilliger. Een afspraak 
met de vrijwilligerscoördinator was zo gemaakt. ‘In een korte periode gebeurde er van alles in 
mijn leven. Ik verloor mijn moeder en mijn zus en als klap op de vuurpijl ook mijn baan. Ineens 
kwam ik thuis te zitten en miste ik regelmaat in mijn leven. Dat heb ik nodig. En dat vond en vind 
ik nog steeds in het doen van vrijwilligerswerk.’ 

Door de landelijk, verscherpte maatregelen en het daarop aangepaste beleid van Welzijn Stichtse 
Vecht, is de reuring van voor coronatijd in geen velden of wegen meer te bekennen in het pand 
aan de Vondelstraat 51. Heel wat anders dan al die bedrijvigheid toen Carmen in december 2019 
begon. ‘Ook al is er nu veel minder bezoek en zijn de telefoontjes soms op één handt te tellen, 
één ding is zeker: we zitten hier niet voor niks. Voor veel mensen die bellen zijn wij een luisterend 
oor. Ik spreek mensen die verlegen zitten om een praatje, die het sociale contact missen.’ vertelt 
Carmen. ‘Van de week ben ik bij een mevrouw geweest, die ik die ochtend huilend aan de lijn had. 
Toevallig woont ze bij mijn vader in de galerij, ik ben even langs geweest met een bloemetje en 
een kaartje. Dat heeft haar echt goed gedaan.’ 

Er komt een collega binnen die, op gepaste afstand, gedag zegt. De telefoon gaat, even is er toch 
weer die reuring in de tent die past bij het werk van een receptioniste. Carmen drukt op wat 
knoppen op het indrukwekkende toestel op haar bureau, maakt een terugbelverzoek en vervolgt: 
‘Weet je, als je met mensen werkt maak je veel mee. Ik ben echt een mensenmens, maak graag 
een praatje en houd van gezelligheid. Als ik een ander blij kan maken, word ik ook blij; daar krijg ik 
energie van!’.



Zeven redenen waarom vrijwilligerswerk leuk en belangrijk is
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Je maakt een ander blij
‘Weet je, als je met mensen werkt maak je veel mee. Ik ben echt een mensenmens, maak graag een praatje en 
houd van gezelligheid. Als ik een ander blij kan maken, word ik ook blij; daar krijg ik energie van!’. 
<Carmen> 

Het geeft je voldoening
‘Als iedereen binnen de werkgroep in zijn kracht staat loopt het als een geoliede machine. Zo’n avond geeft ons 
altijd ontzettend veel voldoening. Als ik zie dat ik mensen op weg heb geholpen, brengt mij dat heel veel.’ 
<Gerda> 

Je zet je talenten in voor de maatschappij
‘Al die ervaring die je nog hebt en alles wat je nog kan; daar moet je zeker wat mee doen. Want iedereen heeft 
kwaliteiten en talenten die inzetbaar zijn voor de samenleving!’ 
<Leo>

Je leert andere mensen kennen
Hoe groot of klein mijn rol ook is in het geheel, ik haal mijn voldoening uit het feit dat ik weet dat ik daarmee mijn 
maatschappelijke bijdrage heb geleverd. En als kers op de taart leer ik ook nog eens andere mensen kennen.’ 
< Maartje> 



Het verruimt je blik
‘Door het doen van vrijwilligerswerk zie ik veel meer hoe de wereld is. Mijn blik is hierdoor zeker verruimd. Ik heb 
meer begrip gekregen voor mensen die in een andere situatie zitten. Oordelen doe ik nu minder snel.’. 
<Judith> 

Je werkt aan je toekomst
‘Het doen van vrijwilligerswerk zie ik als werken aan je toekomst. En daarmee lever ik ook een bijdrage aan de 
samenleving en doe ik ook nog eens iets voor een ander.’ 
<Suhayb> 

Je maakt je eigen omgeving mooier
‘De buurt, straat, wijk of het park maak je immers samen. Het is belangrijk om je eigen omgeving mooier te maken. 
Voor mij ontstond zo vanuit deze passie een vrijwilligersactie.’
<Trees> 
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