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2021 Nationaal Jaar 
van de Vrijwillige Inzet

In Nederland zetten jaarlijks al miljoenen 

mensen zich vrijwillig in voor anderen en 

hun omgeving. Dat lijkt heel veel, maar de 

helft van alle Nederlanders boven de 15 

doet dit niet. Juist in deze tijd van coro

na, en dadelijk ook in het nieuwe normaal, 

draagt vrijwilligerswerk bij aan oplossin

gen voor maatschappelijke vraagstukken 

zoals toenemende armoede, eenzaamheid 

en behoefte aan zorg. Naast de bestaande 

behoefte aan vrijwilligers voor maatschap

pelijke activiteiten zoals voor besturen, na

tuuronderhoud, plezier, aandacht, schoon

heid, veiligheid, dagbesteding en opvang, 

is het van belang dat meer mensen de ur

gentie alsook het plezier voelen om vrijwil

ligerswerk te doen. Daarom hebben vrijwil

ligersorganisaties en partners de handen 

ineen geslagen om een jaar lang aandacht 

te vragen voor de waarde van vrijwillige in

zet en meer mensen uit te nodigen dit ook 

te gaan doen.

AANDACHT EN INSPIRATIE
VrijwilligersTilburg heeft namens gemeen

te Tilburg actief deelgenomen aan het lan

delijk programma onder de lokale naam 

‘Mensen maken Tilburg’. In de gemeente 

Tilburg zijn naar schatting tussen de 50.000 

en 60.000 inwoners actief bij een vereni

ging, stichting of burgerinitiatief.

VrijwilligersTilburg heeft in 2021 vooral in

gezet op aandacht voor de diversiteit van 

het vrijwilligerswerk door tijdens de actie

weken vrijwilligers zichtbaar te maken en 

namens de gemeente de waardering uit te 

spreken. We plaatsten in twee actieweken 

door de gehele stad en dorpen reclame

borden, we organiseerden een Picknick in 

’t Park (de gemeente sloot hierbij aan met 

Vrijwilligersbedankt) en we interviewden 

27 vrijwilligers. 

In dit magazine lees je in de interviews 

wat hun beweegt om vrijwilligerswerk te 

doen. Waarom doen ze wat ze doen en wat 

 levert het hun op. Hun verhalen mogen een 

inspiratie bron zijn voor anderen. 

We hopen dat jij na het lezen van deze 

 interviews geïnspireerd bent geraakt. 

Kijk eens www.vrijwilligers tilburg.nl en 

ontdek hoeveel verschillende mogelijk

heden er zijn en misschien ben jij wel 

 nummer 60.000.

Veel leesplezier!

http://www.vrijwilligerstilburg.nl
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Colofon

Met dank aan alle interviewers:

• Annemieke Dubbelman 

• Gerben van Eeuwijk 

• Hein Eikenaar 

• Hilke Leunen 

• Janneke van Engelen 

• Maria Melis 

• Mariëlle Does 

• Tamara Houweling 

• Willeke van Gulik 

Fotografie:

• Foto's door interviewers

• Foto's uit persoonlijk archief 

geïnterviewden

• Hans Kusters (bij Hans)

• Erika Zeegers (bij Dick)

• Schellekens & Cleijsen 

(bij FransJan)

Opmaak brochure

• Owen Vergeer 

Deze uitgave is mede tot stand 

gekomen door 

• NOV / Mensen maken Tilburg 

• Gemeente Tilburg 

• ContourdeTwern

Eindredactie

• Rob Beckers / VrijwilligersTilburg

Tilburg, juli 2022
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Een onmisbare vrolijke kracht, noemen ze 

hem. Graag gezien en behulpzaam. Eentje 

die op zijn leeftijd nog sjouwt als een  jonge 

vent. Bekenden noemen hem d’n Dré, 

volledige naam André Sparidaens (69). 

Al meer dan twintig jaar doet hij vrijwilli

gerswerk, onder meer voor verschillende 

KBOafdelingen in de stad. 

Zo ook voor de KBO bij wijkcentrum 

De Poorten, waar hij stoelen en tafels klaar

zet voor de bingo. ,,En ik houd hier het 

groen bij: knippen en schoffelen”, zegt 

Sparidaens. ,,Eigenlijk doe ik van alles, 

waar ze me maar nodig hebben.”

Daarnaast helpt hij in de buurt oude

re mensen met het opruimen van hun 

plaats. Wie geen vervoer heeft, kan op 

Sparidaens rekenen. Een ritje naar de 

stort om rotzooi weg te gooien, is hem net 

zo lief als een  ritje naar de kerstmarkt bij 

Van Cranenbroek. ,,Als ik er tijd voor heb, 

dan doe ik dat wel efkes. Oudjes hebben 

het de meeste tijd al moeilijk zat.”

Sjouwen zit hem in het bloed. Veertig jaar 

werkte de Tilburger als grondwerker en 

stratenmaker. Waarom hij zo graag ande

ren helpt? ,,Ik ga niet achter de geraniums 

zitten, ik wil bezig zijn.”  

GENOMINEERD
André was één van de drie genomineerden 

voor de Vrijwilligersprijzen van de gemeen

te Tilburg 2021.

HET JURYRAPPORT
André Sparidaens, oftewel d’n Dré want zo 

noemen bekenden hem, zet zich al meer 

dan 20 jaar in als vrijwilliger voor verschil

lende KBOafdelingen in de stad.  

Nooit is André thuis, altijd is hij op pad  

voor een ander. André is zo’n stille kracht 

die altijd ziet wat er nodig is. Hij zet stoelen  

en tafels klaar voor de bingo, houdt het 

groen bij wijkcentrum De Poorten bij en 

ANDRE 

Sjouwen als een 
jonge vent
Door: Hein Eikenaar voor Brabants Dagblad
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helpt ouderen in de buurt bij allerlei klus

jes. Bijvoorbeeld voor een ritje naar de 

Kerstmarkt of een bezoekje aan de stort 

om afval weg te gooien. Als André er tijd 

voor heeft, doet hij dat “wel efkes”.   

Dat sjouwen zit deze oudgrondwerker en 

–stratenmaker in het bloed. Stilzitten daar 

heeft hij geen tijd voor. Hij is graag  bezig, 

staat altijd voor iedereen klaar en nee 

 zeggen kent hij niet.  

André is echt een voorbeeld van een 

 hardwerkende, onmisbare vrijwilliger.  

Diverse organisaties kennen hem 

en doen regelmatig een beroep op 

deze graag geziene, bescheiden en 

behulpzame aanpakker en alleskunner.  

De jury is erg onder de indruk van de 

 bergen werk die André op zijn respecta

bele leeftijd van bijna 70 jaar verzet en zet 

hem via deze nominatie graag in het figuur

lijke zonnetje. André heeft deze blijk van 

waardering dik verdiend! 
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ANNEBELLE 

Hobby of 
droombaan?
Door Willeke van Gulik

ANNEBELLE SCHOPT HET NA ÉÉN 
JAAR TOT HOOFD RADIO
Net zoals de meeste andere dj’s startte 

Annebelle de Groot haar radiocarrière  

bij de lokale omroep. Maar haar belang

stelling voor het radiovak begon al tijdens 

haar studie International Events, Music & 

Entertainment Studies (IEMES) bij Fontys  

 Til burg. Radiomaken is een van de onder

delen van deze communicatieopleiding en 

Annebelle wist al snel dat ze daarin verder 

wilde gaan. In haar  derde studiejaar ging 

ze naast haar stage in Amsterdam aan de 

slag bij de lokale omroep Kontakt in Beek 

en Donk. Dit heeft ze een jaar gecombi

neerd met vrijwilligerswerk bij Omroep 

Tilburg. Na 2,5 jaar merkte ze dat ze bij  

de omroep in Beek en Donk niet meer 

kon groeien.  Daarom besloot ze deze 

zomer om alleen nog verder te gaan 

bij Omroep Tilburg.   
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TILBURG VAN TOEN
Bij Omroep Tilburg werkt ze ongeveer  

4 uur per week vrijwillig als dj en 

 producer. Iedere dinsdagavond van 

19.00  20.00 uur maakt ze het program

ma ‘Tilburg van Toen’. Dit is een pro

gramma waarin elke week een ander 

jaar centraal staat, met muziek van dat 

jaar en Tilburgse en landelijke actuali

teiten. Annebelle: “Het is natuurlijk niet 

 alleen een uurtje  achter de microfoon 

 zitten, er gaat heel wat voor bereiding aan 

vooraf. Dat doe ik samen met Joost en 

Claudia, twee andere vrij willigers. Joost 

zoekt uit welke muziek dat jaar populair 

was, downloadt de  muziek en zet die in 

het systeem. Vaak maak ik een compila

tie van drie nummers van de ‘artiest van 

de week’. Claudia zoekt de feitjes van dat 

jaar en van al die dingen samen  maken 

we dan het programma. Volgens een 

standaard format wissel ik dan de muziek 

en de praatjes af.” 

DROOMBAAN
Annebelle vertelt: “De meeste vrijwilligers  

beginnen lokaal en maken veel vlieguren  

voordat ze doorstromen. In dit vrijwilligers

werk leer je bepaalde skills die je  later in 

andere situaties of in je werk toe kunt  

 passen. Ik krijg hier de ervaring om door 

te kunnen groeien, ik leer nieuwe vaardig

heden én ik leer nieuwe mensen kennen. 

Radiomaken is gewoon heel erg leuk om 

te doen. Nu is het voor mij nog een hobby, 

maar mijn droom is om dit betaald te kun

nen gaan doen op een landelijke zender. 

Liefst achter de schermen als producer of 

in de redactie. Maar ik ben er nu al heel 

trots op dat ik na één jaar Hoofd Radio ga 

worden, dat ze mij hiervoor competent 

 genoeg achten.”

WENSEN
Als Hoofd Radio heeft Annebelle nog 

wel wat wensen. Annebelle: “Ik wil graag 

meer liveradio gaan uitzenden en 

meer  programma’s. Maar dan hebben 

we wel meer vrijwilligers nodig. Een jour

nalistieke  opleiding is niet nodig. In de 

praktijk kun je heel veel leren, want je krijgt 

hier  persoonlijke begeleiding.” 

DOE WAT JE LEUK VINDT
Volgens Annebelle moet vrijwilligers

werk een plek zijn waar iedereen zich 

thuis voelt. “Je moet iets gaan doen wat 

je leuk vindt. Bedenk wat je wilt, wat je 

kunt en wat je behoefte is. En het moet je 

iets brengen, dat kan dagbesteding zijn, 

een hobby of persoonlijke ontwikkeling”, 

aldus Annebelle. 
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ANTONIO 

Rolmodel voor 
de jeugd
Door: Brabants Dagblad/Hein Eikenaar

Jongerenvrijwilliger van het jaar: nu rol

model, later hoopt Antonio Cetina echt bij 

Buurtsport te werken. Zo’n vier tot zes uur 

in de week begeleidt Antonio Cetina (19) 

kinderen en jongeren bij sportactiviteiten 

in de stad. Soms zelfs leeftijdsgenoten. Dat 

wordt gewaardeerd: de Tilburger is geko

zen tot jongeren vrijwilliger van het jaar. 

Vroeger was hij keeper, onder meer bij 

voetbalclub RKTVV. Tenminste als je op 

19jarige leeftijd al van vroeger spreken 

mag. Maar eigenlijk houdt Antonio Cetina 

van allerlei sporten, ook basketbal en ten

nis. Niet voor niets deed hij de opleiding 

Sport en Bewegen op het ROC, waarvoor 

hij stage liep bij Buurtsport Tilburg. Daar 

ontdekte hij zijn talent om sport en spelac

tiviteiten voor jongeren te begeleiden en 

bleef er hangen als vrijwilliger. 

PROBLEEMJONGEREN
Eerst in zijn eigen wijk (Reeshof), inmiddels 

kennen ze hem op meerdere plekken in de 

stad. Als een sociale jongen, altijd netjes 

sportief gekleed, verantwoordelijk en met 

een luisterend oor voor de deelnemers. 

,,Het contact met de kinderen en jongeren 

vind ik mooi. Sommigen zijn net zo oud als 

ik. En het is leuk om in verschillende wijken 

te werken. Soms is dat met probleemjeugd, 

die al met politie in aanraking is gekomen. 

Maar als je iets voor ze kunt doen, ze ziet 

sporten en lachen, maakt dat mij trots.”

Nu helpt hij voornamelijk in Tilburg

Zuid mee waar hij, samen met een 

Buurtsportwerker, hoofdzakelijk potjes 

zaalvoetbal begeleidt. ,,Af en toe doe ik 

zelf mee. Voor de lol. En ik wil een beetje 

actief zijn, stilzitten kan ik niet.”
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ROLMODEL

Op advies van zijn Buurtsportbegeleider 

volgde Antonio de cursus Citytrainer, in

middels is hij voor zijn grote inzet beloond 

met een Krajicek scholarship. Dit is een stu

diebeurs voor jongeren die opvallen om

dat ze gemotiveerd zijn iets goeds te doen 

voor hun buurt. In ruil voor de beurs orga

niseren deze rolmodellen op en rondom 

hun ‘eigen’ Playground activiteiten. Antonio 

doet dit op de Krajicekveldjes in zuid en 

de Reeshof.  

“Mijn begeleider bij Buurtsport heeft 

 gezegd: ik hoop dat jij ooit mijn dienst 

kunt overnemen”

En dat naast zijn studie Sociaal Werk 

 niveau 4 aan het ROC, die hij momen

teel volgt. Het lijkt hem mooi om straks 

echt als Buurtsportwerker, in dienst van de 

 gemeente, aan de slag te gaan. Hij lacht: 

,,Mijn begeleider bij Buurtsport heeft 

 gezegd: ik hoop dat jij ooit mijn dienst 

kunt overnemen.”

WINNAAR
Antonio is in 2021 jaar uitgeroepen tot 

jongeren vrijwilliger van het jaar.
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BRIGITTE 

Wie luistert, ziet  

Door: Hilke Leunen en Janneke van Engelen

Brigitte van der Pluijm (60) werkt al 12 jaar 

als vrijwilliger bij de Luisterlijn. Ze ziet de 

toenemende behoefte aan een  luisterend 

oor in deze moeilijke tijd met corona. 

Daarom wilde ze graag haar verhaal delen.

De luisterlijn is een organisatie die een luis

terend oor biedt voor iedereen die dat 

 nodig heeft. “Dat klinkt heel makkelijk, zo 

van: je neemt de telefoon op en dan praat 

je met iemand. Maar het is niet zo gemak

kelijk als hoe ik het nu zeg.”

“Wij hebben een telefoonafdeling, een 

chatafdeling en een mailafdeling. Wij zijn 

24 uur per dag, 7 dagen in de week 

 be reik baar. Eenzaamheid is best wel een  

 onderliggend thema bij een heleboel 

 dingen. Mensen die niemand in hun om

geving hebben op dit moment. Het gaat 

 altijd over het hier en nu.”

”Mensen die hun leed, verdriet of pijn niet 

kunnen delen met iemand, die bellen of 

chatten dan met ons. Even kunnen zeggen: 

zo is het nu voor mij en hoor jij dat? En dan 

beweeg je mee en luister je met warmte. 

En wat ook heel belangrijk is voor ons, is 

geen oordeel hebben.”

“Wij geven geen advies en krijgen daar ook 

trainingen in. We stellen vragen zoals: maar 

hoe is dat dan voor jou? Wij zeggen niet 

van: oh, maar dan moet je dit doen en dan 

is het goed. Nee, wij zeggen: vertel eens 

dan, hoe is dat dan? Wat is jou overkomen? 

Je volgt een beller of chatter en dan op het 

eind zegt de beller of chatter zelf: ik ga dit 

proberen, denk ik. De oplossing komt van

uit henzelf.”

“Wat maak jij mee? Waar zit jouw pijn? 

Waar zit jouw blijdschap? Want dat kan 

ook hé? Er zijn ook gesprekken van mensen 
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die zeggen: nou, er is mij zoiets leuks over

komen. Ik heb niemand om het tegen te 

vertellen, dus ik bel de Luisterlijn.”

PITTIGE GESPREKKEN, HOE GA JE 
DAARMEE OM?
“Om mee te beginnen, we hebben een 

achterwacht die altijd bereikbaar is. Als 

het voor ons heel pittig is en we kunnen 

zelf even niet door, dan hebben we altijd 

 iemand waarbij we terecht kunnen.”

Brigitte werkt graag op locatie. Haar privé

leven laat ze onderweg naar de locatie los. 

“Dan ben ik leeg en sta ik open. Diezelfde 

weg terug naar huis werkt eigenlijk voor mij 

op dezelfde manier. Dan laat ik alle zware 

gesprekken achter me.”

“Natuurlijk heb je wel eens gesprekken die 

je langer bijblijven, maar ik heb ook echt 

iets kunnen betekenen. Dan is het voor mij 

goed en dan kan ik het ook gewoon weer 

loslaten.”

“Wij kunnen niet ingrijpen bij gevaarlijke 

 situaties want het is volledig anoniem. Wij 

kunnen wel vragen stellen zoals: ben jij nu 

veilig? Of: wil je dan nu 112 bellen?”

HOEVEEL TIJD KOST HET JOU?
“Ik stel iedere week 4 uur beschikbaar aan 

de Luisterlijn. Ik log in en in de coronacri

sis is dit natuurlijk allemaal thuis. Maar we 

hebben ook een locatie waar je kunt wer

ken. En dan heb je 4 uur aan de telefoon of 

3 uur in de chat.”

“Wij worden elke maand getraind. Er zijn 

intervisiebijeenkomsten en cursussen die 

je kunt volgen. Maar er zijn ook specialis

tische avonden over bijvoorbeeld auto

mutilatie, borderline of anorexia. Het zijn 

best zware thema’s die natuurlijk allemaal 

voorkomen.”

“Ik investeer er veel tijd in, maar als je 

 alleen vrijwilliger wilt worden dan moet 

je rekenen op 4 uur in de week. Hier 

 horen ook nachtdiensten en weekend

diensten bij. Ikzelf geef ook lezingen over 

de Luisterlijn. Dat kan een uur duren of 

avondvullend zijn.”
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Naast haar vrijwilligerswerk bij de 

Luisterlijn heeft Brigitte ook nog een  eigen 

bedrijf waar ze druk mee is. “Daarnaast 

golf, lees en kook ik graag. Ik wandel veel 

en ga graag op vakantie. Ik heb een vol 

 leven. Zeker als je mensen aan de telefoon 

hebt waar dat heel anders is, dan prijs je 

 jezelf gelukkig als je dat zo hoort.”

“Ja, dat is een heel leuk verhaal. 12 jaar 

 geleden gingen onze kinderen het huis 

uit. Toen dacht ik: ik heb nu meer tijd 

over. Ik sloeg de krant open en daar stond 

heel groot een advertentie. Ik heb daarop 

 gereageerd en zo is het gegaan. Omdat je 

er voor open staat, lees je dat soort dingen. 

Anders valt het je niet eens op. Precies op 

het juiste moment.”

“De tijden moesten wel overeenkomen met 

wanneer ik vrij was, dat was wel  belangrijk. 

Ik was meteen enthousiast. Op de een of 

andere manier prikkelde het meteen iets 

bij mij. Ik dacht: dat lijkt me leuk!”

EEN VOL VAASJE
“Mensen denken altijd van: oh, je doet 

goed voor andere mensen en je offert je 

tijd op. Maar je kunt natuurlijk geen vrijwilli

gerswerk doen als je er zelf niets voor  terug 

krijgt. Ik zie het altijd zo: iedereen heeft een 

vaasje en dat vaasje moet gevuld  worden. 

Dan kun je ook ruimte geven. Maar als jij 

alleen maar geeft en er komt niets  terug, 

dan raak je leeg. Dan kun je ook niets 

meer geven.”

“Ik ben een van die mensen die graag leert, 

graag nieuwe informatie tot zich neemt en 

dat heb je hier. Je rijpt en je rijpt. Ik ben 

nu zeker niet meer dezelfde persoon als 

12 jaar geleden. Dat houdt mijn vaasje vol 

en dat zorgt er eigenlijk voor dat ik ook kan 

geven als vrijwilliger.”

“Als ik ’s avonds naar huis ga en ik denk: 

nou, ik heb echt een paar hele mooie ge

sprekken gehad, dan krijg ik er nog een 

warm gevoel bij. Ja, dan is dat voor mij 

de ultieme beloning. Ik haal er absoluut 

 voldoening uit.”

Kun jij ook met een warm hart luisteren? 

Misschien is deze vrijwilligersbaan wel iets 

voor jou! Kijk eens op hun website of bel 

naar 0135441544.

http://www.deluisterlijn.nl/
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Claudia 44 jaar (fictieve naam, omdat ze 

graag anoniem blijft), heeft rond haar pu

berteit een moeilijke periode meegemaakt 

waaruit bleek dat ze lijdt aan een  bipolaire 

stoornis. Door haar stoornis geeft ze bij 

een betaalde baan 200 tot 300 procent 

van zichzelf. “Dat houdt niemand vol, zeker 

niet met een stoornis.” De druk als vrijwilli

ger is lang niet zo hoog als bij een betaalde 

baan. Ze blijft hierdoor goed functioneren 

in de maatschappij en kan doen wat ze leuk 

vindt. Dit doet haar goed, want in de maat

schappij heerst er nog vaak een taboe op 

psychische klachten.

TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP
Claudia doet al ruim 20 jaar vrijwilligers

werk en heeft onder andere gewerkt bij 

de kinderboerderij, bureau Halt en in het 

zieken huis. De laatste 16 jaar zet ze haar 

beste beentje voor in de kleding branche. 

Ze werkt momenteel al meer dan 3,5 jaar 

als vrijwilligster bij Tante Pollewop, een 

boetiek voor tweedehands kleding  

De totale opbrengst gaat naar zieken

huizen en scholen in Kenia: “Het is voor 

een goed doel, plus dat tweedehandse 

 kleding  helemaal mijn ding is. Twee vliegen 

in een klap.”

STRUIKELBLOK
Naast het vrijwilligerswerk bij Tante 

Pollewop heeft ze 2,5 jaar gewerkt bij het 

TweeSteden ziekenhuis op de gesloten af

deling Geriatrie. Als gastvrouw ging ze ge

zellig een stukje wandelen met cliënten en 

maakte ze een praatje. “Ik mocht ook mee

helpen met het rondbrengen van eten en 

als iemand hulp nodig had, kon ik extra 

dingen doen waar verpleegsters geen tijd 

voor hadden, superleuk om te doen.” In het  

ziekenhuis overschatte ze soms haar capa

citeiten: “Soms werd er dan te veel van me 

gevraagd. De spanning die daaruit voort

kwam was niet altijd even makkelijk voor de 

verpleegsters en patiënten.”

CLAUDIA 

Vrijwilligerswerk geeft 
kleur aan mijn leven
Door: Hilke Leunen en Janneke van Engelen
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IETS TERUGGEVEN AAN DE 
SAMENLEVING
Claudia werkt twee vaste ochtenden in 

de week bij Tante Pollewop. Ook is ze vrij

willigster op school voor haar zoontje. 

Ze brengt of haalt de scholieren bij een 

 activiteit en ze is overblijfmoeder. Ze geeft 

aan dat het is een stuk laagdrempeliger 

is en dat ze nu gemakkelijk haar grenzen 

durft aan te geven. “Ik kan blijven werken 

op mijn eigen tempo, ik kan namelijk niet 

stilzitten”. Ze wil zich graag nuttig maken. 

“Zo word ik eigenlijk soort van betaald voor 

mijn WAJONG uitkering”.

DE BALANS TUSSEN WERK EN 
VRIJE TIJD
Naast dat ze zich altijd inzet voor anderen, 

zoekt ze nog meer manieren om goed voor 

haar emotionele gezondheid te  zorgen. 

“Ik sport graag, ik doe aan hardlopen, ten

nissen en mountainbiken.” Daar heeft ze 

tijd voor, en het helpt bij het verwerken 

van wat haar spanning geeft en dwars zit. 

“Ik doe eigenlijk allerlei dingen die belang

rijk zijn om stabiel te blijven en het werkt 

heel goed op deze manier.” 

Ze besteedt 11 uur per week aan vrijwilli

gerswerk, “Dat is precies goed”.

VAN THERAPIE NAAR 
VRIJWILLIGERSWERK
Na de diagnose van de stoornis heeft 

Claudia therapie gekregen. Het ging na 

een tijdje zo goed, dat ze de therapie meer 

los mocht laten en langzaam weer  terug 

kon gaan naar de maatschappij. “Mijn 

thera peut zei: ze zoeken nog iemand die 

mee mag helpen bij de kinderboerderij”. 

Ze wisten dat Claudia heel veel van die

ren houdt. “Ik ben vaak viavia aan het werk 

ge komen, je rolt er als het ware een beet

je in.” Door het vrijwilligerswerk heeft ze 

 stabiliteit in het leven en leert ze mensen 

kennen. “Ik ben echt een mensenmens”.

EEN BELANGRIJKE BOODSCHAP
Claudia haalt veel voldoening uit vrijwil

ligerswerk. Het geeft haar daginvulling, 

structuur, onder de mensen zijn en waar

dering. “Je voelt je nuttig, omdat je bezig 

bent.” Ze wil mensen motiveren: “Vooral 

voor mensen uit de psychiatrie, het brengt 

zoveel voldoening met zich mee.” Naast 

het nuttig voelen, geeft ze aan dat je ge

prikkeld wordt op een andere manier. 

“Niet  alleen door je gedachtes of stress, 

maar je wordt echt op een positieve ma

nier geprikkeld.” Ze vindt het ook belang

rijk om naar buiten toe te brengen dat het 

een  positieve bij drage kan zijn. Ook voor 

mensen die gepensioneerd zijn kan vrijwil

ligerswerk veel voldoening geven. “Bezig 

blijven en niet de druk voelen dat iets 

moet, misschien wel in een sector waarin ze 

al heel hun leven  hadden willen werken.”
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DAVID

Het voelt niet 
echt als werken
Door: Maria Melis

David Celestin is 20 jaar oud en komt 

uit Tilburg.  David studeert, werkt en hij 

is  vrijwilliger. Luister naar David zijn 
verhaal.

Hij studeert Multimedia & Design aan 

de Avans Hogeschool in Den Bosch. 

Hij werkt ook als pakketbezorger bij DHL. 

Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk bij 

de Hall of Fame (HOF) en dan specifiek 

bij het Ladybird Skatepark.   

David komt al ruim negen jaar bij de Hall 

of Fame om te skaten. Hij is gaan “vrijwilli

gen”, zo zegt hij dat zelf, omdat hij dan ook 

gratis kon gaan skaten en gratis naar optre

dens kon gaan. Hij is al ruim vijf jaar vrijwilli

ger bij de HOF.  En in de HOF is hij graag! 

Hij draait bardiensten en helpt mee met 

de op & afbouw  en onderhouden van de 

skate park. Ook geeft hij op zondag skate

lessen aan kinderen.  

De diensten achter de bar zijn altijd heel 

gezellig, zegt hij zelf. “Het voelt niet echt 

als hard werken omdat je altijd lol hebt met 

diegene waar je de bardienst mee draait”.  

David vindt het leuk om lessen te geven 

aan de kinderen omdat hij de kinderen 

ziet groeien en hij krijgt er een band mee. 

Dat geeft David veel voldoening.  

“Ik zal iedereen aanraden om vrijwilligers

werk te gaan doen. Je leert veel  nieuwe 

mensen kennen, het is gezellig en je hebt 

ook een plekje om te gaan chillen en dat is 

fijn om te hebben!”  

https://youtu.be/4knTHy1zsZ8
https://youtu.be/4knTHy1zsZ8
https://hall-fame.nl/
https://www.ladybirdskatepark.nl/
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DICK

Van schoolkrant tot 
festival mundial
Door Willeke van Gulik

DICK WITTE, DE ONVERMOEIBARE 
VRIJWILLIGER
Je hebt van die mensen die zich hun hele 

leven lang bezighouden met één ding en 

je hebt er die telkens een nieuwe uitdaging 

zoeken. Dick Witte behoort zonder twijfel 

tot de laatsten. Dat wordt al snel duidelijk, 

als je hoort hoeveel verschillende vrijwilli

gersklussen hij in zijn leven gedaan heeft. 

En nog steeds doet, want als het aan hem 

ligt, blijft hij voorlopig als vrijwilliger actief.

VRIJWILLIGERSCARRIÈRE
In 1968 startte de jonge Dick met het op

zetten en redigeren van een schoolkrant en 

het organiseren van schoolfeesten. Hij kon 

toen niet vermoeden dat hij dit heel zijn 

 leven zou doen.

Dick verhuisde vaak en na zijn vrijwilligers

werk bij de Derde Wereld Winkel in 

Dordrecht en het ontwerpen van posters 

voor een Poppodium in Sneek, kwam hij in 

1983 als werkloze, alleenstaande vader te

recht in Tilburg. Al gauw werd hij in Tilburg 

actief op de basisschool van zijn zoon. 

Hij meldde zich bij het Baanlozencentrum, 

waar hij als vrijwilliger betrokken werd bij 

het Farcetheater (pr en programmering). 

Na sluiting van dit theater richtte hij een 

theaterbureau op, waar hij onbezoldigd 

 coördinator werd. Door al zijn vrijwilligers

werk leerde hij heel wat mensen kennen 

in Tilburg.

In 1988 was hij via Theaterbureau Zuiver 

Nylon de initiatiefnemer en organisator 

van het Derde Wereldfestival, later Festival 

Mundial genoemd. Uiteindelijk trad hij 

in dienst van dat evenement  “Bij Festival 

Mundial had ik een geweldige tijd. Een van 

mijn kindjes was Popmundial op  zater dag. 

Het ging er bij Popmundial om om een 

 jonger publiek te trekken. Er  kwamen 

niet alleen beginnende bands, maar 

ook  landelijke toppers zoals De Dijk en 

Mother’s Finest. Na acht jaar werd  be sloten 

om voortaan entreegeld te vragen voor 

het Festival. Dat was voor mij reden om te 

 stoppen met mijn baan.”

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en 

stilzitten past niet bij hem. Daarom ging 
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Dick in de jaren daarna als vrijwilliger aan 

de slag bij Festipet Udenhout ( organisatie 

en programmering), Straatkrant Allee 

(mede oprichter en redactie), Poppodium 

Paradox (redactie uitkrant Unic) en 

Het Santstuiver festival op het Stuyvesant

plein (organisatie en programmering).

Eind jaren 90 verhuisde Dick voor zijn 

werk naar Delft en lag zijn vrijwilligerswerk 

even stil. Ongeveer tien jaar later kreeg hij 

een baan in Boxtel en besloot hij terug te 

 verhuizen naar Tilburg. Vanaf 2003 tot aan 

zijn pensioen in 2017 zette hij zich in voor 

tennis vereniging ’t Zand (bardiensten), 

bewoners vereniging Theresia (oprichter, 

 bestuurslid, organisatie wijkactiviteiten), 

 De Luisterlijn (telefoonvrijwilliger),  

Cinecitta (balievrijwilliger), Books4Life  

(bestuurslid en winkelmedewerker),  

Quiet (redactiewerk) en Resto Van Harte 

(prwerk). Na zijn pensioen ging hij niet ach

terover leunen. “Ik ben een paar jaar actief 

geweest voor De Vriendschapsbank van 

ContourdeTwern (redactie en organisatie

werk) en ben nu nog vrijwilliger bij 

Theater de Nwe Vorst (theaterbegeleider), 

Buurtbemiddeling en Gezinsondersteuning 

bij RNewt Kids, beide onderdeel van 

ContourdeTwern.

MOTIVATIE
Dick houdt ervan om iets op te zetten.  

Als die fase achter de rug is, dan gaat hij  

op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zelf 

zegt hij: “Als het goed draait, ben ik weg.” 

Het vrijwilligerswerk heeft hem een enorm 

netwerk opgeleverd en hij vindt het voor

al fijn dat hij in contact blijft of komt met 

jonge mensen. Inmiddels kent heel Tilburg 

hem en hij heel Tilburg!

DUBBELE WINST: VOOR JOU EN 
DE ANDER
Volgens Dick heeft vrijwilligerswerk ver

schillende functies: je voelt je nuttig, je 

blijft onder de mensen en mensen  kijken 

naar je uit. “Het fijnste is het, als je met 

 iemand een relatie op kunt bouwen, als je 

een ander kunt laten genieten!”

ADVIES
“Zo lang ik het leuk vind, blijf ik doen, wat 

ik nu doe. Mijn advies is om je vrijwilligers

werk langzaam op te bouwen. Doe niet in

eens heel veel, want het is niet vrijblijvend. 

Doe iets waar je goed in bent, wat je leukt 

vindt en waar je energie van krijgt. En denk 

eraan: je verbindt je niet voor jaren, je mag 

best een beetje shoppen.”

Foto door Erika Zeegers
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ELLEN

Deze plek zit in 
mijn hart
Door: Tamara Houweling

Zodra je The Living Museum binnenstapt, 

weet je dat het een bijzondere plek is. 

Elke centimeter van de muur is gevuld met 

een canvas; in allemaal verschillende kleu

ren, maten en stijlen. Iedereen is welkom 

in het atelier, en zoals de traditie hier zegt, 

 iedereen is een kunstenaar. Meer nog dan 

kunstenaar, kan iedereen hier zichzelf zijn. 

Het is een plek waar mensen begrijpen hoe 

belangrijk het is om elkaar te zien en waar 

ze weten, dat dit niks met een opticien te 

maken heeft. Het is een thuis voor mensen 

die misschien niet altijd een huis of thuis 

hebben gehad.

HET MUSEUM IS EEN THUIS
Elke Mallens is een van de vrijwilligers die 

van The Living Museum een thuis maakt. 

Ze is sleutelfiguur, opent en sluit het ge

bouw, organiseert bijvoorbeeld de ver

huur van ruimtes en kookt zo nodig voor 

de groep. Daarbovenop is Elke een heer

lijk warme persoonlijkheid, ”Daar mag je 

trots op zijn“  is een van de meest gebruik

te  zinnen in haar repertoire.

DAAR MAG JE TROTS OP ZIJN
Waar is Elke zelf trots op? Ze is trots op de 

plek die The Living Museum voor haar

zelf en anderen is. Creatief bezig zijn helpt 

om afstand te nemen, nieuwe inzichten te 

krijgen en om oude patronen los te laten. 

Als het minder gaat kan je even rustig aan 

doen en als je ideeën hebt, dan klinkt het 

vol vertrouwen: “Oké, ga het maar orga

niseren”. Waar Elke eerst dacht dat ze niet 

genoeg talent had, heeft ze nu een schil

dering op de muur gemaakt en zelfs een 

schilderij verkocht. Door haar vrijwilligers

werk en tijd bij The Living Museum heeft ze 

ook zelf enorm kunnen groeien.
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HOE HET ZO GEKOMEN IS
Elke is bij het museum terechtgekomen 

toen ze zelf een kunstatelier voor mensen 

met dementie had opgezet bij haar werk 

destijds. Ze kende een van de initiatief

nemers, Rob Haen, al van jongs af aan, en 

wilde zien of ze iets voor elkaar konden 

 betekenen. Ze had echter nooit verwacht 

dat het museum zo belangrijk voor haar zou 

worden, of zoals ze zelf zegt: “Deze plek zit 

in mijn hart!”

TRY-OUT TUESDAYS
Elke vond de Tryout Tuesdays een feestje 

om mee te maken; iedere dinsdag een an

dere creatieve workshop. Ze zou nooit zijn 

gegaan als ze van tevoren had geweten dat 

ze zouden gaan zingen, en juist buiten de 

comfort zone gebeuren zulke gave  dingen. 

Daarnaast heeft ze een spoken word ge

schreven waar ze erg trots op is. Met de 

producten van de Tryout Tuesdays heb

ben ze zelfs een hele voorstelling in  elkaar 

gezet, die in verband met Covid19  helaas 

maar één keer opgevoerd kon worden. 

Het museum kan nu eindelijk weer volledig 

open en Elke en alle andere kunstenaars 

gaan hier volop van genieten.
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EMMI

Passie voor verhalen 
en mensen
Door: Hilke Leunen en Janneke van Engelen

Emmi Elias is al ruim negen jaar vrijwilliger 

bij diverse organisaties in Tilburg. Wanneer 

wij haar vragen wat ze voor vrijwilligers

werk doet, kunnen wij dat bijna niet bijhou

den! Emmi is een eigentijdse vrijwilliger die 

zich inzet voor verschillende projecten van 

meer dan vijf organisaties. Allemaal met 

verschillende taken en functies, maar met 

één gemeenschappelijke passie: verhalen 

en mensen.

Als bibliothecaris heeft Emmi altijd ge

werkt rondom boeken, verhalen, informa

tieoverdracht, met mensen éénopéén of 

in groepen. Dit heeft ze altijd erg leuk ge

vonden. Bij het naderen van haar pensi

oen ging zij op zoek naar een zinvolle be

steding van haar tijd. Ze heeft op haar 

 manier actie onder nomen. Ze vertelt: “Mijn 

contacten vanuit het werk vielen weg en 

omdat ik vond dat ik nog veel te bieden 

had en nog veel met mensen wilde gaan 

doen, ben ik toen snel gaan zoeken naar 

mogelijkheden.”

VRIJWILLIGERSBANEN
Zo kwam Emmi eerst te werken bij 

de Bewonersbibliotheek in een verzor

gingstehuis. Mede door inkrimpen van ver

zorgingstehuizen kwam dit werk te verval

len. Al snel kwam ze via de Bibliotheek te 

werken in de Bibliotheek van het ETZ/
TweeStedenziekenhuis. Eén keer per 

week bood Emmi actief boeken aan aan 

patiënten die in het ziekenhuis lagen. 

Vanwege Corona staat dit werk natuurlijk al 

een hele tijd stil en het is de vraag of het in 

deze vorm nog door kan gaan.

Emmi is ook actief voor de Boekendienst 
aan huis: een vrijwilligersdienst van de 

Bibliotheek waar ze om de drie weken bij 

mensen aan huis komt die niet meer fy

siek in staat zijn om naar de bibliotheek 

te  komen. “Het wordt gaandeweg steeds 

meer een sociaal gebeuren”, vertelt ze.  

“Je raakt in gesprek met de mensen over 
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de boeken, activiteiten, hun leven, je deelt 

verhalen met elkaar. Dit doe ik al acht jaar 

met heel veel plezier.” Maar ook dit is even 

‘on hold’ gezet i.v.m. Corona.

Bestuurlijke functies vindt Emmi ook leuk 

om te doen, ze is bijvoorbeeld secretaris 

bij stichting WoonDroom. Maar ook hele 

praktijkgerichte functies vindt ze leuk, zoals 

het werken bij Buurtpreventie van de ge

meente, waar ze met medebewoners rond

fietst in haar buurt. Verder geeft ze ook 

rondleidingen bij de Lochal en is ze als vrij

williger actief bij het Vrijwilligers Advies 
Groep van ContourdeTwern. Kortom:  

Emmi is van alle markten thuis!

Daarnaast is Emmi voor het Rode Kruis  
betrokken bij verschillende initiatieven. 

Bijvoorbeeld voor het project Heldin, waar 

ze samen met Fenix workshops geeft aan 

vrouwen met een migratieachtergrond, 

om hun weerbaarheid te vergroten en hen 

EHBObasisvaardigheden leert. 

Maar ze geeft ook workshops aan bewo

ners en gezinnen die behoefte hebben 

aan het verkleinen van risico’s in het huis. 

Emmi leert hen vaardigheden, hoe om te 

gaan met onverwachte situaties binnens

huis e.d. Voor het project Kind onder 
vuur is Emmi ook actief. Dit is een reizen

de tentoonstelling over vluchtelingen, m.n. 

kinderen in oorlogssituaties. 

De hele maatschappij wordt uitgedaagd 

om anders te gaan werken, vooral meer 

digitaal. “Ik merk dat door het wegvallen 

van het fysieke contact met mensen, mij 

dat aanleiding gaf om meer dingen digi

taal te doen en mezelf, in deze tijd, meer 

uit de dagen.”

Zo is Emmi nu ook actief betrokken bij 

 verschillende online projecten (voorheen 

 ‘fysieke’ projecten) van het Rode Kruis 

 zoals Up! aan de lijn waar ze gespreks

leider is. Up! aan de lijn is een landelijk pro

ject, over zinvol ouder worden. “Best veel 

 ouderen hebben moeite met het idee dat 

ze ouder worden en het ouder worden 

wordt door de maatschappij ook niet altijd 

op de juiste waarde geschat, althans dat 

kan een beeld zijn bij mensen. Hier willen 

wij mensen van bewust maken. Wij hebben 

diepgaandere gesprekken, bijvoorbeeld 

over spijt, rouwverwerking e.d.: thema’s 

die  ertoe doen om een zinvolle levens

verwachting te geven.”
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“Door me in te zetten voor een ander, een 

organisatie of een project, daag ik me

zelf uit én daag ik ook anderen uit. Ik draag 

bij aan de weerbaarheid en het vergroten 

van kennis en vaardigheden van mensen. 

Samen komen wij tot iets wat nog niet was! 

Ik zie mensen groeien en opbloeien. Ik zie 

de verwondering bij mensen tijdens een 

rondleiding bij de Lochal, maar ook diezelf

de verwondering, blijdschap én lichtjes in 

de ogen bij mensen als je vertelt over hoe 

ze weerbaarder kunnen worden of hoe dat 

ze ene boek zouden kunnen lezen of dat ze 

kunnen delen wat ze van een boek vonden. 

Dat ze gehoord worden en dat je aandacht 

hebt voor ze, dat is het allerbelangrijk

ste! Het maakt niet uit voor wie je het doet, 

voor welke groep, bij iedereen zie je die

zelfde verwondering en blijdschap en daar 

word ik blij van!” Zo luidt het eindpleidooi 

van deze bijzondere vrouw, een eigentijd

se vrijwilliger met talloze waardevolle pro

jecten. Een vrijwilliger met passie en veel 

energie! Zij heeft ons wel weten te inspire

ren en hopelijk jullie lezers ook.



25    

ERIK

Veel lachen en bijdragen 
aan successen
Door: Hein Eikenaar voor Brabants Dagblad

Erik Veldmeijer (46) heeft een mooie kleur

rijke plek voor de foto in gedachten: het 

schilderij in De Nieuwe Werkplaats dat 

hij samen met de cliënten van Amarant 

 maakte. Het zijn jongeren met een verstan

delijke beperking die in de Spoorzone dag

besteding volgen. Al jaren helpt Veldmeijer 

ze  iedere dinsdag met creatieve activiteiten 

zoals schilderen en tekenen.

Veldmeijer  kunstenaar en in de stad 

 bekend om zijn grote muurschilderingen 

 belandde op een bijzondere  manier bij 

Amarant. Al langer liep hij rond met het 

idee om vrijwilligerswerk te gaan doen 

met de doelgroep. Het toeval wilde dat 

hij in de kroeg aan de praat kwam met 

een persoonlijke begeleider van de zorg

organisatie. Of Veldmeijer eens wilde 

 komen kijken.

,,Ik ben toen meteen begonnen. We lachen 

hier heel veel, je merkt dat de cliënten het 

leuk vinden. Als ze iets af hebben, zie je ze 

helemaal opleven. Dat is fantastisch, daar 

krijg ik energie van. Ik kom hier iedere dins

dag met plezier naartoe.” Bij Amarant kun

nen ze hem inmiddels niet meer missen: 

‘Ons doel is dat deelnemers successen 

 ervaren en daar heeft Erik een heel groot 

aandeel in’.

GENOMINEERD
Erik was in 2021 jaar één van de drie geno

mineerden voor de Vrijwilligersprijzen ge

meente Tilburg.

HET JURYRAPPORT
Erik Veldmeijer is kunstenaar. Veel inwoners 

kennen hem van zijn grote muurschilderin

gen in de stad. Daarnaast is hij al jaren een 

trouwe vrijwilliger van Spoorzone Amarant. 

Hier ondersteunt hij jongeren met een ver

standelijke beperking iedere dinsdag bij 

hun creatieve en artistieke proces. Hij helpt 

en stimuleert hen met schilderen en teke
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nen en laat hen ervaren hoe het voelt om 

trots te zijn op iets wat zij zelf gecreëerd 

hebben. Mooi om te zijn hoe Erik zijn eigen 

talent inzet om anderen te laten groeien en 

stralen. Een mooi voorbeeld waarbij kunst 

verbindt, aldus de jury. 

Erik geeft de jonge deelnemers de ruim

te om te ontdekken waar ze goed in zijn en 

wat ze leuk vinden om te doen. Het is voor 

de deelnemers niet vanzelfsprekend dat ze 

trots zijn op zichzelf. Dat weet Erik wél te 

bereiken. En dat maakt hem ook zo bijzon

der, aldus de jury.   

De jury heeft grote bewondering voor Eriks 

inzet en drive. Hij weet hoe hij met de cliën

ten om moet gaan en laat ze genieten van 

hun eigen creativiteit. Daarmee maakt Erik 

voor hen een groot verschil. Hij verdient 

daarvoor een bijzondere erkenning en een 

groot applaus. Een meer dan verdiende 

nominatie volgens de jury!
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FRANS-JAN

Niets mooiers dan 
met mensen werken
Door: Willeke van Gulik

Woon je in Tilburg, dan kun je niet om 

FransJan Bertens heen. Je kunt deze 

 vrolijke Frans echt overal tegenkomen: op 

de kermis, tijdens carnaval, bij de hockey

club, in de bossen, waar niet eigenlijk? 

Als bestuurder is hij bij heel veel organi

saties  betrokken en dan het liefst als voor

zitter: “Want dan kan ik zelf de lijntjes 

uitzetten, haha!”

DIENSTBAAR VOOR ANDEREN IN DE 
MAATSCHAPPIJ
Van huis uit leerde FransJan om zich in te 

zetten voor anderen. Zijn vader zei al: “Zet 

je in daar waar je denkt dat het nodig is”. 

Vader werkte bij de GG&GD en op oud

jaarsavond ging hij met zijn vader en zus

je Nieuwjaar wensen bij de ambulancepost. 

Dat vond FransJan zó aardig, dat hij dat 

zijn hele leven onthouden heeft.

DE ‘MICROMAN’
Zijn eerst stap op het vrijwilligerspad was 

op de middelbare school. Daar ging hij aan 

de slag bij de leerlingen/lerarenoverleg

raad. Dat bleek een opstapje te zijn naar 

zijn latere vrijwilligerswerk. Zijn kracht is be

sturen, praten, presenteren en optreden als 

speaker. Omdat hij zo vaak met een micro

foon rondloopt, wordt hij ook wel de ‘mi

croman’ genoemd.

INFLUENCER
De 63jarige FransJan heeft in het ver

leden diverse commerciële functies ge

had bij voormalige Fortisbedrijven en is nu 

als ZZPer expeditieleider bij Stadsbos013 

en toezichthouder bij Home Instead 

MiddenBrabant. Met zijn uitzonderlijk gro

te netwerk werd en wordt hij nog steeds 

gevraagd voor allerlei vrijwilligerswerk

zaamheden. Met zo’n 3.000 volgers op 

Facebook, LinkedIn en Twitter kun je hem 

wel een influencer noemen. Daarnaast is 

FransJan heel attent: hij feliciteert namelijk 

al zijn volgers op hun verjaardag!
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ZES VRIJWILLIGERSBANEN
FransJan heeft op dit moment ‘nog maar 

zes’ vrijwilligersbanen:

• Voorzitter Cliëntenraad 

Woonzorgcentrum De Kievitshorst   

(vanaf 2008)

• Bestuurslid Brabantse Carnavals 

Federatie. Hierbij zijn ruim 100 carna

valskoepels aangesloten (vanaf 2017)

• Lid Raad van Toezicht Roze Maandag 

(vanaf 2014)

• Lid Raad van Advies van Stichting Kermis 

FM (vanaf 2013)

• Voorzitter Stichting Tilburg Hap Stap 

Festival (vanaf 2015)

• Bestuurslid Tilburgse Sportraad, vanaf 

2011 (hoewel hij geen sporter is, maar hij 

houdt van sport en staat voor een gezon

de samenleving met sport en bewegen).

en...sinds 11112021 is hij voor de tweede 

keer Prins van Kruikenstad.

De rode draad is: mensen verbinden, con

tacten leggen, samen met anderen wer

ken aan mooie en uitdagende projecten, 

evenementen of diensten. Dat vindt hij het 

leukst aan zijn vrijwilligerswerk: “Er is niets 

mooier dan met mensen werken.”

TOEKOMST
Zolang hij gezond blijft wil FransJan zijn 

vrijwilligerswerk blijven doen. Misschien 

wel een beetje minder, want jarenlang was 

hij vier avonden per week en een deel van 

het weekend van huis. FransJan is blij dat 

er de laatste jaren meer aandacht is voor 

vrijwilligerswerk: “Vrijwilligerswerk is heel 

belangrijk, je doet er andere mensen ple

zier mee en daardoor ook jezelf!”

foto door: Schellekens&Cleijsen
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HANS

Oog voor een ander  

Door: Mariëlle Does

Hans Kusters kwam dankzij John Maes in  

aanraking met vrijwilligerswerk bij   

ContourdeTwern in de Reeshof. 

Via John is Hans terecht gekomen als 

 vrijwilliger bij verschillende muziek

evenementen in de Reeshof zoals Heyhoef

BackStage en FoxfarmLive. Vanwege zijn 

passie voor muziek en fotografie, was dit 

een perfecte combinatie voor Hans. Als er 

een muziekevenement wordt georgani

seerd, komt Hans als fotograaf graag deze 

mooie avond vastleggen.

FOTOGRAAG
Het mooiste van het vak/ hobby voor hem 

is het perfect weergeven van de sfeer van 

deze avond. Hij zegt dat het “zien van de 

mensen”, dus de artiesten en alle aanwezi

gen, een doelstelling is. Middels zijn  foto’s 

wil hij ervoor te zorgen dat men het  fijne 

gevoel en de sfeer van het evenement her

beleeft. Het vastleggen van mimiek en per

soonlijkheid is daarom erg belangrijk voor 

hem. Dat maakt ieder mens uniek, ge

zien ieder mens een “eigen trekje” heeft, 

zo vertelt hij. En dat maakt deze fotografie 

zo mooi voor hem. Hans kan heel goed in 

beelden denken en dat maakt dat zijn foto’s 

een groot succes zijn. Hij is inmiddels een 

graag geziene gast op diverse evenemen

ten en heeft hij de bijnaam “Fotograag” 

gekregen. En dat is natuurlijk een gro

te eer. Zeker als mensen zijn gemaakte 

foto als profiel gebruiken op bijvoorbeeld 

Facebook, ziet hij dat als een groot compli

ment en blijft hij gemotiveerd dit werk vrij

willig te doen.
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MENSENMENS
Veel mensen vertellen hem verhalen en 

voelen troost bij hem. Iets wat hij ook zeer 

dankbaar vindt. Hij is een echt “mensen

mens”, zegt ie zelf en hij vindt het erg fijn 

als ie wat kan betekenen voor zijn mede

mens. Hij voelt makkelijk de problemen aan 

en hij wil graag iedereen helpen. Iets wat 

hem persoonlijk heel veel warmte brengt. 

Dat blijkt al, als je ziet wat hij vroeger alle

maal al gedaan heeft, op het gebied van 

vrijwilligerswerk.

Vanaf zijn 15de jaar was hij al +/ 10 jaar 

actief bij het JeugdJongerenWerk te 

BaarleNassau, waar hij is geboren. 

Hij  organiseerde daar bijv. spelletjes, 

 droppings en de jeugddisco. Tevens is hij 

27 jaar  actief geweest bij de EHBO, waar 

hij vaak ook slachtoffer moest spelen (bijv. 

paniek zaaier of bewusteloos zijn). Dat deed 

ie echt met heel veel plezier. Daarnaast 

heeft ie ook nog vrijwilligerswerk gedaan 

bij Fameus in BaarleNassau, heeft ie mee

geholpen op de Zonnebloemboot en heeft 

ie voor de zorgtaxi gereden, om mensen 

naar hun dagbesteding te brengen. Ook 

was de carnavalsvereniging hem erg lief 

en heeft ie zich 20 jaar lang als hulppost in

gezet. Maar zijn mooiste ervaring was toch 

echt die ene keer op CharlotteOord. Een 

jonge man in een rolstoel, die graag hoc

key wou gaan spelen. Hans had voor hem 

een mooie, zelfbedachte, constructie met 

spiegels gemaakt voor op zijn rolstoel. 

Dankzij deze constructie kon deze jongen 

nu echt hockey gaan spelen, waarop Hans 

kippenvel kreeg, vertelde hij. Zo mooi om 

te zien, voegde hij toe.

STRUCTUUR
Belangrijk voor Hans is wel, dat ie struc

tuur in zijn leven heeft en dat ie weet wat 

de richtlijnen zijn, als ie ergens voor wil 

gaan. Dat levert hem persoonlijk veel ge

noegdoening op. Zeker als dit in combina

tie is met het helpen van mensen. Hij erg 

 amicaal ingesteld en wil met iedereen in 

gesprek gaan. Het netwerken gaat hem 

daarom ook erg goed af.

Dankzij corona is het fotograferen van 

 evenementen en concerten erg geslon

ken. Maar samen met zijn fotomaatje van 

de foto club, fotografeert hij nu de natuur 

en hebben ze samen veel plezier. Hij pro

beert alles vanuit een creatieve invalshoek 

te  bekijken. Zo ook de Urbanfotografie 

 (fotograferen van vervallen gebouwen ed.). 

Het enthousiasme en het warme gevoel dat 

dit vrijwilligerswerk voor Hans  betekent, 

wil ie graag overbrengen. Met zijn  verhaal 

en natuurlijk met zijn foto’s. Het is een 

mooie en nuttige dagbesteding en je geeft 

 mensen een warm gevoel, ervaart hij.

Hans Kusters (bij Hans)
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HENNIE

Jonassen voor een 
goed doel
Door: Hilke Leunen en Janneke van Engelen

Hennie Jacobs (76) zet zich al zijn hele 

 leven in voor anderen. Hennie doet vrij

willigerswerk voor ‘De Hersenstichting’, 

‘Stop Zinloos Geweld’, ‘Nadine Foundation’, 

‘Diabetes’ en ‘KWF Kankerbestrijding’. 

Hij strijdt daarnaast ook tegen psychische 

ziekten en eenzaamheid.

Hennie is een bijzondere man, die zijn hele 

leven toewijdt aan anderen. Het komt recht 

uit zijn hart.

In 2015 heeft Hennie de vrijwilligersprijs 

gewonnen als ‘Vrijwilliger van het jaar’.

SLACHTOFFER VAN ZINLOOS 
GEWELD
In 2008 is Hennie drie keer op straat mis

handeld door dezelfde jongen. Hij weet 

nog steeds niet door wie of waarom. 

Hennie heeft zich verdiept in zinloos ge

weld en is in aanraking gekomen met 

de ouders van Nadine Beemsterboer uit 

Hoorn, die door haar exvriend om het 

 leven is gebracht. Haar ouders hebben de 

Nadine Foundation opgericht voor hulp 

aan slachtoffers van zinloos geweld.

Hij investeerde het geldbedrag van de vrij

willigersprijs in een cd. Hiermee wordt geld 

ingezameld voor onder andere de Nadine 

Foundation.

Tijdens een cdpresentatie van Marco 

Borsato in de Media Markt in Tilburg, 

 besloot Hennie om de stoute schoenen aan 

te trekken. Hij heeft uren in de rij gestaan. 

Uiteindelijk vroeg hij aan Marco; “kan jij 

mijn cd’s sponsoren?”. Marco Borsato zat 

ook in de Commissie van Aanbevelingen 

van de Nadine Foundation. “Die woens

dag na de cdpresentatie stond het geld 

er al op.”

Er staan nummers op over pesten,  respect, 

stop zinloos geweld en discriminatie. 

“Want discriminatie gebeurt ook nog te 

veel”, zegt Hennie.

“Ik vraag er € 5, voor en ik verdien er zelf 

geen cent aan. Het geld gaat ook naar 

 geweldslachtoffers, loverboyslachtoffers, 

huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, 

oorlogskinderen en naar dierenwelzijn.”

Hij is bezig met het opstarten van  nieuwe 

cd’tjes. Hij roept hierbij ook mensen op 
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die goed kunnen zingen en hun steentje 

 willen bijdragen, om contact met Hennie 

op te nemen.

Heb je interesse in een van zijn cd’s óf wil  

je je aanmelden als zanger/zangeres? 

Neem dan  contact op met Hennie door 
een e-mail te sturen.

IN EEN WOORD: BIJZONDER
Hennie heeft vroeger gewerkt als kleer

maker. Dit heeft hij 5 jaar gedaan. Het wil

de maar niet lukken. Lachend zei hij: “Ik hou 

er nou mee op, ik ga iets anders doen”.

Hennie is daarna bij de PTT gaan werken. 

Helaas scheurde hij zijn kruisbanden en 

raakte hierdoor een halfjaar uit de running. 

Toen hij weer aan het werk ging,  gebeurde 

er iets vreselijks. “Ik weet niet meer wat er 

gebeurd is, maar ik reed de poort uit en 

een vrachtwagen heeft mij aangereden.”

Hennie is met de auto door de lucht heen 

geslingerd en bleef net hangen tussen 

2 paaltjes anders was hij in het kanaal be

land. “En toen was het einde verhaal”, zei 

Hennie. Hij had net een herplaatsing ge

had. Wat een pech. “Ik heb drieënhalve 

week in coma in het ziekenhuis gelegen.”

Zijn middenrif zit op één plek hoger dan de 

andere. Hij had zijn arm op 3 plaatsen ge

broken en was verbrijzeld. Daarnaast heeft 

hij er een overgevoelige, actieve blaas aan 

over gehouden. 

Maar het mooiste aan dit verhaal zegt 

Hennie: “Ik heb nog steeds contact met 

die chauffeur.  

Dit is in 1986 gebeurt en het is net familie 

van mij. Hij was 21 en nu is hij in de 50.”

Zo positief kunnen zijn, na alles wat er 

 gebeurd is. Dat is echt bijzonder.

In die tijd deed Hennie al vrijwilligers

werk in Helmond. Hij zamelde geld in voor 

KWF Kankerbestrijding en voor dia betes. 

Hij ging voor de paasactie van de kerk 

langs de deuren.

ACTIEF STRIJDEN VOOR 
VERANDERING
Hennie heeft veel meegemaakt, ook 

met zijn vrouw die inmiddels is overle

den. Hij wil heel graag mensen kunnen 

steunen en heeft daarom samen met het 

GGZ een  telefooncirkel opgezet. Hier 

 zitten 3  mensen van de vriendendienst 

van GGZ bij. De telefoon cirkel draaien zij 

op maandag om 13:00 uur en op vrijdag 

om 13:00 uur. Hierin kunnen mensen hun 

 verhaal kwijt en elkaar steunen.

“Ik ben vroeger heel erg gepest op school 

en werd overal buitengesloten, dat draag 

je je hele leven mee. Vroeger was het op 

school in om te jonassen.” Tegenwoordig 

laat Hennie zichzelf jonassen voor het goe

de doel. “Ik haal hier mijn kracht uit.”

Hennie zit ook in het klankbordgroep van 

het St. Elisabeth ziekenhuis. Hij kan hier

in meedenken over wat er veranderd moet 

worden voor patiënten.

mailto:h.jacobs@simpc.nl
mailto:h.jacobs@simpc.nl
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Voor de Hersenstichting organiseert 

Hennie jaarlijks een ‘gekleurde haren dag’. 

Iedereen kan zijn haren in een kleur verven, 

of een pruik op zetten. Een foto hiervan 

wordt dan opgestuurd naar  

actie@hersenstichting.nl. 
De foto’s worden gedeeld op  social 

 media om aandacht te vragen voor de 

Hersenstichting. Er kan op de website een 

bedrag worden gedoneerd.

DE KRACHT VAN HENNIE
Hennie is graag onder de mensen. Hij kan 

met vrijwilligerswerk anderen bijstaan en 

helpen. Hij haalt veel voldoening uit het 

werk. “Dat maakt mij heel blij. Ze moeten 

mij afremmen omdat ik te veel doe”.

De rode draad in zijn leven is en blijft het 

jonassen voor het goede doel. “Daar word 

ik vrolijk van, dan vergeet ik alle ellende 

wat ik meegemaakt heb.” Hennie wil graag 

mensen aanmoedigen om ook vrijwilligers

werk te doen. “Doe  vrijwilligerswerk en blijf 

niet achter de  gera niums zitten.”

Zijn droom; hij wil erg graag volgend jaar 

meedoen met de Warandeloop. Hiermee 

wil hij geld inzamelen voor ‘Stop zinloos 

geweld. ‘

Hennie is bezig met het schrijven van een 

boek (biografie) die naar verwachting eind 

2021 uitgebracht wordt.
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IRENE

Zoek je passie en 
doe vrijwilligerswerk
Door: Maria Melis

Irene de Kok (55) heeft een geweldige top

sport carrière achter de rug. Ze werd twee 

keer wereldkampioen, drie keer Europees 

kampioen, won brons op de olympische 

spelen en werd sportvrouw van het jaar.

Na haar sportcarrière heeft ze een café ge

opend in het centrum van Tilburg. 

Naast deze twee passies besloot ze vlak 

voor corona om vrijwilligerswerk te gaan 

doen bij ‘DierenOpvangCentrum Tilburg‘ 

kortweg DOCT.

DIERVERZORGER
Als dierverzorger bij DOCT zorgt Irene 

voor het schoonhouden van de dier

verblijven, zorgt ze voor het voeden van de 

honden, gaat ze wandelen en spelen met 

de honden.

Door de juiste aandacht te geven hoopt ze 

dat het steeds een klein stapje beter gaat 

met de honden. Het zit niet altijd mee, net 

als in haar reguliere werk, loopt het niet al

tijd volgens plan. Maar dankzij haar ervarin

gen als sporter en als ondernemer, weet ze 

hoe belangrijk het is om door te gaan.

GEWOON DOEN
‘Er is in Tilburg een enorme diversiteit aan 

vrijwilligerswerk’, zegt Irene. Je kunt vrijwil

ligerswerk doen met dieren, met ouderen, 

mensen met een beperking, met kinderen, 

in de natuur. Je kunt het zo gek niet beden

ken. Zoek een passie en kijk welk vrijwilli

gerswerk daarbij past. En net als wij zegt 

Irene: Gewoon doen!

Bekijk hier het filmpje.

https://dierenopvangcentrumtilburg.nl/
https://youtu.be/lq5ePDShRYY
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JAN

Supportersclub Willem II 
legt de verbinding
Door: Willeke van Gulik

Zeg je Jan van den Dries, dan zeg je 

Willem II! De  liefde voor ‘zijn voetbalclub’ 

kreeg de in Tilburg geboren en getogen 

Jan (69) van thuis mee, doordat zijn vader 

hem als jong manneke al meenam naar de 

wedstrijden van Willem II. Inmiddels is hij al 

jaren voorzitter van de Supportersclub van 

Willem II en neemt hij tegenwoordig zelf 

zijn fanatieke zoon of kleinkinderen mee 

naar het voetballen.

“IK BEN GEVRAAGD”
Een kennis van Jan ging stoppen als voor

zitter van de toenmalige Supporters Advies 

Raad (SAR) en vroeg of het iets voor hem 

was. Nadat hij dat een tijdje had gedaan, 

werd Jan eerst gevraagd als bestuurs

lid van de Supportersclub Willem II met 

als taak de eindredactie voor clubblad 

De Willem II’er. Met zijn achtergrond als 

 leraar Nederlands en zijn baan als voorzit

ter van de Onderwijsbond UNIENFTO was 

dit een taak die prima bij hem paste. Jan: 

”In De Willem II’er geven we niet alleen in

formatie over de activiteiten van de ver

eniging, maar plaatsen we ook VIachtige 

verhalen, bv. interviews met voetballers, 

trainers e.d.”

Na het overlijden van de voorzitter en een 

interimvoorzitter verder, werd Jan ge

vraagd om de voorzitterstaak te gaan ver

vullen. Jan: “Bij de Onderwijsvakbond was 

ik gewend om te vergaderen met diverse 

partijen en de verbinding te zoeken, bij de 

Supportersclub doe je in wezen hetzelfde. 

Verder is het natuurlijk mooi om  mensen 

uit alle lagen van de bevolking tegen te 

 komen. En wat ik ook heel leuk vind zijn de 

contacten met supportersverenigingen van 

andere voetbalclubs.”

DOEL VAN DE SUPPORTERSCLUB
De Supportersclub van Willem II is meer 

dan een gezelligheidsvereniging. Jan: 

“Ons voornaamste doel is om intermediair 

te zijn. Dit doen we door de supporters in
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formatie te geven over Willem II en omge

keerd door Willem II te laten weten wat er 

leeft onder de supporters (concretisering 

van ‘Denk aan de Vriendschapsband’ uit 

het clublied).”

Het vijfkoppige bestuur van de Supporters

club organiseert met ondersteuning van 

zo’n 2025 vrijwilligers tal van activitei

ten voor de ongeveer 2.100 leden, denk 

aan busreizen naar uitwedstrijden, verkie

zing van de Supporter van de Week en 

een loterij bij thuiswedstrijden. Tijdens 

het seizoen kunnen de leden verder mee

doen aan een bowlingavond, voetbal of 

pubquiz, Sinterklaasviering, Kerstbingo, 

Engelandreis en Duitslandreis, jeugdbingo 

en een feestavond.

BUITENLANDREIZEN
Jan: ”Ik ben in het verleden zelf verschillen

de keren met mijn zoon naar wedstrijden 

in Engeland geweest. Geweldig om daar in 

het voetbalwalhalla wedstrijden bij te wo

nen en de sfeer te proeven! Toen enkele 

mensen daar lucht van kregen, vroegen

 ze me elf jaar geleden of ik een reis voor 

onze leden kon regelen naar Engeland. 

Ik hou van reizen en organiseren, dus van

af toen heb ik elk jaar (behalve het afgelo

pen corona jaar natuurlijk) voor ongeveer 

50 personen een Engelandreis georgani

seerd met bus, hotel, overtocht en kaarten 

voor wedstrijden. Deze reizen zijn al jaren 

erg populair”.

Zoon Arvid is door Jan aangestoken met 

het Willem IIvirus, hoe kon het ook anders. 

Hij zit inmiddels ook in het bestuur en or

ganiseert sinds vorig jaar een reis naar een 

wedstrijd in Duitsland.

TROTS
Jan: “Je bent een soort intermediair tus

sen de supporters en Willem II. Je probeert 

mensen bij elkaar te brengen, te bemidde

len. Ik ben er trots op dat alle supporters

geledingen nu goed met elkaar door één 

deur kunnen: er is tegenwoordig een fijne 

samenwerking tussen onze Supportersclub 

en de andere supportersvereniging 

Stichting KingZine. Maar het meest trots 

ben ik toch wel op onze Engelandreizen. 

Het is veel werk, maar wat genieten de 

50 deelnemers – en ikzelf ook –  er elk jaar 

weer van!”

JUBILEUM
Dit jaar viert zowel de Supportersclub 

(40 jaar) als Willem II een jubileum 

(125 jaar). Vanwege corona moeten ze  

alle festiviteiten helaas verplaatsen naar 

maart 2022. Wel komt er dit jaar een ex

tra dikke editie van De Willem II’er. Jan: 

“Jammer dat we het dit jaar niet kunnen 

 vieren, maar ja, we blijven dit jaar toch 

maar mooi in de Eredivisie hè!”
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Jef Frijns is 66 en doet met veel plezier vrij

willigerswerk bij de Voedselbank. Hij heeft 

zijn hele werkzame leven in het onderwijs 

gewerkt. Nu hij met pensioen is, heeft hij 

het idee dat hij er nog toe doet doordat 

hij vrijwilligerswerk doet. “Je helpt iemand 

 anders maar je maakt ook jezelf blij. Twijfel 

niet langer en doe ook vrijwilligerswerk”.

We hebben Jef gefilmd. 

Bekijk hier zijn verhaal.

JEF

Helpen maakt 
elkaar blij
Door: Maria Melis

https://youtu.be/D1VQFzOdH3Q
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JET

Ontdek, verwonder 
en geniet
Door: Maria Melis

Midden in de bossen, begeleid door een 

concert van vogeltjeszang, omringd door 

prachtige libelles én in het nazomerse zon

netje mochten wij Jet Westhoff  (62 jaar) 

interviewen bij het huisje van Fleur in 

Stadsbos013 in Tilburg. 

Jet is inmiddels al twee jaar vrijwilliger bij 

het IVN (Instituut voor Natuureducatie en 

Duurzaamheid) bij het Bewaarde Land in 

Tilburg. Ze doet ook ander vrijwilligers

werk, maar alles wat Jet doet heeft te 

 maken met de natuur. 

Zo is ze verbonden aan de IJzertijdtijd

boerderij in Dongen, een school

programma voor kinderen en zit ze in de 

 ledenraad van Natuurmonumenten. 

Afgelopen halfjaar heeft Jet, ook van

uit het Natuurmuseum, meegewerkt aan 

Natuur om de Hoek. Dit is een naschool

se activiteit voor kinderen die één uurtje 

de wijk in gaan om de natuur te ontdekken 

nabij school. 

“HET GAAT OVER DE NATUUR 
EN KINDEREN, EEN GEWELDIGE 
COMBINATIE”
Haar passie en liefde voor de natuur is 

 ontstaan door haar ouders, die waren gek 

op wandelen in de natuur en hielden ont

zettend van vogels. Jet werkte jarenlang 

bij verschillende ingenieursbureaus en 

in een aantal gemeentes in Nederland. 

Toen deed ze ook vrijwilligerswerk, bij

voorbeeld bij een kinderboerderij waar 

ze verschillende programma’s mee draai

de in natuureducatie voor kinderen. Dat 

vond ze heel erg leuk. Iemand wees haar 

toen op het Bewaarde Land van het IVN, 

maar door haar fulltime baan had ze daar 

toen geen tijd voor. Toen ze deeltijd ging 

 werken kwam het Bewaarde Land weer op 
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haar pad. Hun programma sprak haar aan. 

Ze is naar een informatieavond gegaan. 

Ze kreeg een opleiding aangeboden van

uit IVN en ging eerst aan de slag als hulp

wachter. Met een glimlach op haar gezicht 

vertelt Jet verder: “Het gaat over de natuur 

én kinderen  en dat vind ik een geweldige 

combinatie. Ik houd ervan om met kinde

ren door een bos te struinen en van alles te 

ontdekken en hutten bouwen, te klimmen. 

Vond ik vroeger altijd ook heel erg leuk.”

ONTDEKKEN, VERWONDEREN EN 
GENIETEN STAAN CENTRAAL
“Tijdens de opleiding doorloop je ook het 

programma in het veld. Je krijg allerlei tips, 

bijvoorbeeld hoe je met de kinderen het 

beste kunt omgaan. Want verwondering bij 

de kinderen staat centraal. 

Als ze iets zien, hoef je niet meteen alle 

 namen te weten van de dieren of plan

ten. Het gaat er meer om dat de kinderen 

 kunnen ontdekken, zich verwonderen en 

kunnen genieten van de natuur”, vertelt Jet 

enthousiast. Ze draait nu al een aantal jaren 

zelfstandig de programma’s.

JE KUNT ZO VEEL VRIJWILLIGERS-
WERK DOEN ALS JE WILT IN EEN 
FIJNE ORGANISATIE
Binnen het IVN heb je verschillende lo

caties (Drunense Duinen, de Campina en 

Stadsbos013) die worden aangeboden op 

scholen. De scholen kiezen een serie en 

gaan gedurende drie weken, drie dagen 

in de week aan de slag met een program

ma. Als vrijwilliger kun jij je inschrijven voor 

één of meerdere series. Als je heel veel wilt 

doen, dan kun je de hele week bezig zijn. 

Op alle dagen is er wel een serie, afhanke

lijk van hoe veel scholen er meedoen. Jet: 

“Dus je kunt zoveel vrijwilligerswerk doen 

als je wilt, wanneer jou het beste uitkomt! 

Het team van vrijwilligers bestaat uit leuke 

mensen en het IVN organiseert alle  series 

en programma’s ontzettend goed. Ze 

 geven uitgebreide en goede informatie aan 

de vrijwilligers, maar geven ook de ruimte 

om zelf te improviseren. Het is een prettige 

organisatie om voor te werken!”

FLEUR DE KRUIDENVROUW OF 
KRUIDENMAN, EEN AVONTUURLIJK 
PROGRAMMA IN HET BOS
Fleur heeft verhalen verteld over het 

Bewaarde Land en over de wachters in het 

bos op school. De kinderen werken van

uit school in een werkboekje aan opdracht

jes. Op één dag van de week komen ze 

naar het bos. Fleur ontvangt de kinderen 
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in haar huisje. Ze krijgen ieder een tshirt, 

waar een eigen Bewaarde Landnaam op 

komt te staan. Ze gaan stilletjes het bos in 

om de verstopte wachters te kunnen horen 

met hun instrumenten. Er zijn vier  wachters 

vanuit de elementen Lucht, Water, Vuur en 

Aarde die overal in het bos verstopt zijn. 

De kinderen mogen kiezen naar welke 

wachter ze willen gaan.

Als wij Jet vragen naar wat ze dan doet 

 tijdens een programma, zien we haar 

ogen meteen glunderen. “Ik ben één van 

de wachters van het bos. Ik ben meestal 

Waterwachter en ga samen met de kinde

ren verder het bos in op avontuur met aller

lei opdrachtjes en spelletjes. Zoals: zoek 

drie sporen van dieren, wees één minuut 

stil en vertel wat je hoort, waar is de zon? 

Kruip over de grond alsof je een vos bent, 

enz. Omdat ik Waterwachter ben, doen wij 

veel opdrachtjes met water. Bijvoorbeeld, 

met waternetjes diertjes vangen en in een 

waterbakje doen om ze te bekijken. We zet

ten ze natuurlijk ook  weer altijd terug in 

het water. Het leukste vind ik de verwonde

ring van de kinderen. Sommige  kinderen 

zijn nog niet zo vaak  in de natuur geweest. 

Kinderen zien van alles, zelfs meer dan ik. 

En ze reageren zo enthousiast over een 

 holletje dat ze hebben gevonden of een 

 insect die ze tegenkomen.”

“IK KRIJG ER ZOVEEL VOOR TERUG. 
KINDEREN ZIJN ENTHOUSIAST EN 
GEVEN MIJ COMPLIMENTJES”
Fleur vertelt tussen de middag een verhaal 

over kinderen die verdwaald raken in het 

bos en dat de dieren en bomen ze  helpen 

om de uitgang te vinden. Dit spelen ze 

daarna na en vervolgens gaan ze in twee

tallen geblinddoekt de bomen herkennen. 

Hoe voelt een boom? Heeft het zijtakken? 

Hoe ruikt de boom? Mogelijkheid is ook 

om een lievelingsboom uit te zoeken of 

een lievelingsplekje in het bos. “Ik heb ook 

weleens gehoord dat kinderen dan terug

gaan naar hun lievelingsboom of plek

je als zij ze niet zo goed voelen” vertelt Jet. 

Heel mooi vinden wij, zo leren de  kinderen 

ook verbinding te maken met de natuur, 

met zichzelf. 

VOLDOENING EN BLIJ
Door het doen van het vrijwilligerswerk 

bij het IVN met kinderen haalt Jet voldoe

ning uit haar werk en krijgt ze er veel voor 

terug. Jet: “Ik zie de verwondering en en

thousiasme bij de kinderen, dat maakt mij 

blij. Ik krijg complimentjes van de kinderen 

dat ze het zo leuk vinden. Door de coördi

natoren van het IVN word je gewaardeerd, 

gezien en vaak ook bedankt. Ik ben bezig 

met kinderen spelenderwijs te leren over 

de  natuur. Ik ben dan zelf ook in de natuur. 

Hier word ik blij van! Ik raad iedereen die 

kinderen en natuur leuk vinden aan om ook 

aan te sluiten.” 

WIL JE MEER INFORMATIE?
Kom dan naar een informatieavond. 

Kijk op: www.hetbewaardeland.nl voor 

de data.

https://www.hetbewaardeland.nl/
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JULIA

Iets terug doen voor 
de maatschappij
Door: Maria Melis

Julia van Pelt is een jonge dame van 

22 jaar. Zij doet graag vrijwilligerswerk 

en houdt van Ukelele spelen. Ze maakt 

graag muziek. 

Zij doet vrijwilligerswerk bij Stadstuinderij 

Piushaven en heeft het daar erg naar haar 

zin. “Er zijn heel veel verschillende mensen 

en het is er heel gezellig” vertelt ze zelf.

FLEXIBEL VRIJWILLIGERSWERK
Julia’s vrijwilligerswerk is heel flexibel. Ze 

werkt twee dagen in de week, maar als 

ze soms niet kan, dan is dat ook okay. In 

de Stadstuinderij helpt Julia voornamelijk 

mee met het opruimen van de locatie om

dat ze binnenkort naar een andere locatie 

gaan verhuizen. “Er is altijd wel wat te doen 

daar!”, volgens Julia.

IETS TERUG DOEN VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ
De grootste motivatie van Julia om vrijwil

ligerswerk te gaan doen, was dat zij iets te

rug kan doen voor de maatschappij. Maar 

ze wilde ook gewoon lekker aan de slag en 

bezig zijn, vooral in tijden van Corona.  

In de stadstuin is er genoeg ruimte om 

 afstand te houden met elkaar en je bent 

lekker buiten bezig.

Doordat Julia is gaan werken bij de 

Stadstuinderij Piushaven heeft ze nieuwe 

mensen leren kennen. Ze heeft daardoor 

ook meer sociale contacten, maakt praatjes 

met andere vrijwilligers en brengt zo haar 

tijd actief én met leuke mensen door.

TIP VAN JULIA
Julia raadt iedereen aan om vrijwilligers

werk te gaan doen: “Je leert nieuwe men

sen kennen, het is flexibel, gezellig, je kunt 

lekker bezig zijn samen met andere men

sen en je doet ook nog iets terug voor de 

maatschappij!” “Ga eens bij organisaties 

kijken die je aanspreken en ga eens een 

keer de sfeer proeven daar”, adviseert Julia 

iedereen nog die twijfelt om vrijwilligers

werk te gaan doen.
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Jurgen van Overdijk is 47 jaar. Hij is vader, 

echtgenoot en doet vrijwilligerswerk bij 

Traverse als cliëntondersteuner op de cri

sisopvang, als taalcoach én hij begeleidt 

ook cliënten door middel van ‘herstellend 

koken’. Vol enthousiasme en passie vertelt 

hij hierover aan VrijwilligersTilburg.

WAAROM BIJ TRAVERSE?
Jurgen vertelt: “Traverse is een soci

aalmaatschappelijke opvang voor mensen 

die geen dak meer boven hun hoofd heb

ben, die kampen met psychische klachten 

en/of een drank of alcoholprobleem heb

ben. Traverse begeleidt ze om stap voor 

stap weer terug te keren in de maatschap

pij. Ik vind het een mooie organisatie. Ik 

doe juist hier vrijwilligerswerk omdat ik zelf 

ook cliënt ben geweest. Ik ben zelf hier bij 

Traverse opgevangen met mijn dochter 

en vrouw.”

EIGEN KRACHT
“Als ik kijk naar mijn eigen herstel en zie 

wat de mensen hier voor mij hebben bete

kend om weer in mijn eigen kracht te ko

men, dan wil ik dat ook voor anderen doen. 

” Zelf heeft Jurgen ervaren hoe het is om 

alles kwijt te raken en weer vanaf nul te 

moeten beginnen. Hij weet wat het is, wat 

je voelt, wat je meemaakt, van begin tot 

het eind. Daarom is Jurgen ook zo gemoti

veerd en geïnspireerd om dit werk te doen. 

Daarom zet hij zijn eigen ervaring in bij 

mensen die nu worden opgevangen door 

Traverse.

“Mensen die hier binnenkomen, zitten vaak 

in hun eigen bubbel. Ik vind het mooi om 

hen stap voor stap uit die bubbel te halen 

en een connectie met ze te maken en ze 

positief te beïnvloeden. Mensen een stap

je verder te kunnen helpen, daar doe ik het 

voor!” vertelt Jurgen enthousiast.

JURGEN

Connecties maken 
en echt luisteren
Door: Maria Melis
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WAAR BEN IK TROTS OP?
“Ik ben trots op een cliënt die ik in bewe

ging heb kunnen brengen, dat hij stappen 

heeft gemaakt om zijn leven aan te pakken 

en een stukje naar  zelfstandigheid heeft 

gezet. Dit gebeurde stap voor stap. Hij zat 

in de crisisopvang waar hij met verschillen

de mensen op één kamer zat. Op een ge

geven moment mocht hij naar een andere  

afdeling, omdat hij die stappen  wilde  

maken om zichzelf te helpen. Hij kreeg 

een  eigen kamer, met eigen douche en 

eigen keuken. Hier horen meer verant

woordelijkheden bij en meer zelfstandig

heid. Dat is voor veel mensen al een heel 

 grote stap, voor hem ook. Hij kreeg hulp 

met praktische zaken en kreeg inzichten 

over zijn  eigen financiën. Hij kreeg meer 

rust en kon toen aan de slag gaan met zijn 

 eigen  herstel, met hulp van het team van 

Traverse.  Er speelt ondertussen heel veel 

op psychische en emotioneel vlak”, legt 

Jurgen uit.

DE KUNST OM ECHT TE LUISTEREN
Jurgen vertelt verder met glinsterende 

ogen: “Het is fijn dat cliënten met iemand 

kunnen praten, dat ze een uitlaatklep heb

ben, een luisterend oor. Ik ben dat luiste

rend oor voor ze. De kunst is om écht te 

luisteren, zonder oordeel of meteen din

gen te willen oplossen, want uiteindelijk 

moet de cliënt het wel zelf willen en uitein

delijk ook zelf doen. Maar als je de tools 

aanreikt om stappen te zetten en je ziet 

dat men daar ook wat mee doet, dan is dat 

voor jezelf en voor de cliënt twee duimen 

omhoog!”

Jurgen: ”Ik ben een soort van inspiratie 

voor anderen, omdat ikzelf ook in die situa

tie heb gezeten. Ik ben eruit gekomen!  

Dat kan jij ook, zeg ik dan altijd. Dat geeft 

inspiratie en een steuntje in de rug. Maar  

ik zeg niet van: oké, ik ben ook dakloos  

geweest en je moet dit doen, want dan 

kom je er wel uit. Niet iedereen is het

zelfde en iedereen heeft een andere rug

zak. Wat ik wel altijd doe is proberen de 

rugzak wat lichter te maken. Helpen een 

 selectie te maken wat er uit de rugzak ge

haald kan worden, zodat iemand weer tot 

adem kan komen. Mensen nemen vaak din

gen mee in hun rugzak die niet eens van 

hen zijn. Zij dragen vaak lasten van ande

ren mee. Zij denken dat alles hun schuld is 

of dat alles hun fout is. Wat eruit mag, mag 

eruit. Die last hoef je niet meer mee te dra

gen. Je hoeft niet alles alleen te doen, durf 

ook om hulp te vragen!  Dat kan soms ook 

moeilijk zijn. We hebben hier ook te ma

ken met een diversiteit aan culturen en er 

zijn ook mensen die de Nederlandse taal 
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niet machtig zijn. Dat maakt het complexer, 

maar ook leuk. Soms maak ik dingen duide

lijk met handen en voeten en Google trans

late. Maar uiteindelijk zien ze aan me dat ik 

ze écht wil helpen, dat ik er voor ze ben en 

dan maak je contact, connectie. Dat is dan 

een succesmomentje.”

OPRECHTE INTERESSE
“In Nederland zijn er mensen die het net 

niet kunnen redden, die buiten de boot val

len voor allerlei regelingen, door bureau

cratie, door omstandigheden. Iemand die 

dakloos is, stopt eigenlijk met het mee

doen in de maatschappij, je ‘mag’ niet 

meer meedoen, je ligt eruit. Het is mooi 

om juist deze mensen te helpen en hen een 

kans te geven om opnieuw te beginnen 

en ze te laten voelen dat ze ertoe doen. 

Mensen zijn vaak verbaasd dat ook “gewo

ne mensen” dakloos kunnen raken door 

 allerlei omstandigheden. En ja, het kan een 

directeur van een bedrijf zijn en het kan  

Jan met de pet zijn, iedereen dus. Mensen 

die het dak boven hun hoofd zijn kwijt

geraakt, schamen zich al vooraf dat ze zich 

 ergens moeten melden. Het is taboe!  

En hoe moeilijk is het om dat taboe te 

doorbreken als vrijwilliger. Ik haal er zo

veel voldoening uit! Ik haal voldoening 

uit iemand die tegenover mij zit met een 

glinstering in zijn ogen omdat ik hem heb 

geholpen met bijvoorbeeld een uitkerings

aanvraag of omdat ik oprecht interesse 

toonde in iemand.”

“Het liefst help ik iedereen, maar ik kan niet 

iedereen helpen. Maar ik draag wel bij aan 

iemands ontwikkeling en groei. Op een of 

andere manier nemen ze een stukje van mij 

mee met zichzelf. Door alleen maar te luis

teren, te helpen hier en daar, door iets ge

zegd te hebben, door iemand geraakt te 

hebben of gewoon door je eigen ervaring. 

Dat is de impact die ik maak als mens, als 

vrijwilliger, als ervaringsdeskundige.”

ALS VRIJWILLIGER DRAAG JE VEEL 
BIJ EN KOM JE OOK VER
“Als ik kijk naar de zorg en maatschappelij

ke opvang, zijn er altijd vrijwilligers nodig. 

Een vrijwilliger heeft de tijd, zit niet vastge

bonden aan tijdsblokken. Vaak komen pro

fessionals handen te kort, dan zijn de vrij

willigers er! Hij is complementair aan een 

professional. Een vrijwilliger is onmisbaar. 

En hoe mooi is het dat een vrijwilliger sa

men met een professional (team) een client 

kan helpen. En hier bij Traverse word je ge

zien, word je serieus genomen en kun je 

jouw talenten inzetten. Je groeit hier als 

vrijwilliger, je leert veel, bouwt ervaring op 

en je komt in een ander netwerk. Mijn wens 

is ook om later hier een betaalde baan 

te kunnen hebben. Dus ja, als vrijwilliger 

draag je veel bij en kom je er ook ver mee 

en dat kan iedereen!”
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MART

Nooit opgeven 
altijd doorgaan
Door: Gerben van Eeuwijk

Zo luidt het levensmotto van terreinmees

ter Mart van de Ven (68) bij voetbalclub FC 

Tilburg in stadsdeel Oost. Op mijn vraag 

of hij spontaan even 10 minuten heeft voor 

een interview, zegt hij adrem: “Maakt er 

maar een uur van, dat lul ik met gemak vol!”

SOCIAAL LEVEN
Al vijf jaar lang is Mart een bekend gezicht 

als vrijwilliger op het sportcomplex aan de 

Spoordijk. “Sinds 2016 ben ik hier actief, al 

een jaar voor de fusie tot FC Tilburg. Ik kom 

van NOAD af, waar mijn kleinzoon vroeger 

speelde. NOAD ging in 2017 samen met 

Longa en RKTVV, en ik ging mee!”

“Ik steek er heel veel tijd in, want ik vind 

het belangrijk om er bij te blijven horen, bij 

het sociale leven op de club. Anders dreigt 

toch uit het oog uit het hart. Het werk geeft 

me veel voldoening, en ik voel waardering 

van alle ouders en kinderen hier. Zes da

gen in de week ben ik op het complex te 

vinden, alleen zondags niet.” Het is net dat 

oude liedje van Kortjakje, altijd in de weer 

maar zondags niet. Op zijn scootmobiel is 

Mart de oren en ogen van de fusieclub. Hij 

rijdt zijn rondjes en spreekt mensen continu 

aan op hun gedrag. Een rijdende conciërge 

als het ware, met het grote sportterrein als 

zijn eigen schoolplein.

SCOOTMOBIEL
Naar eigen inschatting stopt Mart zeker 

800 uur per jaar in zijn vrijwilligerswerk, 

gemiddeld 20 uur per week. “Mijn vrouw 

is blij dat ik zo druk bezig blijf, meerde

re malen per dag rijd ik vanuit huis hier

heen. Dankzij mijne scoot blijf ik mobiel, 

hoewel ik wel voel dat ik er op inlever, op 

mijn gezondheid.” Al in 1984 is Mart afge

keurd op zijn werk, vanwege onder meer 

een kunstbeen en een hartkwaal helaas. 

Eigenlijk is zijn job als terreinmeester, let 

op geen –knecht, zijn alternatieve loop

baan geworden sindsdien. Sociale contro

le, dat is Mart ten voeten uit: “Het is zo zon

de als de  velden niet netjes blijven, daar 

stel ik eer in. Buiten de trainingen om ko

men er veel  kinderen uit de buurt voetbal

len. Die houd ik wel mee in de gaten, dat ze 
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niks  vernielen en geen troep achter laten.” 

Hilarische  observatie uit 2020: Mart die op 

zijn   een pizza koerier achtervolgt, want dat 

is toch niet de bedoeling.

PRAATSTOEL
“Er zijn nog drie man actief op en rond

om het terrein, om reparaties uit te voeren 

en onderhoud te plegen. Ik heb mijn eigen 

kantoortje langs de hoofdtribune, waar ik 

lekker uit de voeten kan, mooi  zelfstandig. 

In de kantine past mijn scootmobiel amper, 

dus ik ben tevreden met die houten keet. 

Daarachter staat de voorraadcontainer vol 

met voetbalspul die ik beheer, van ballen 

tot pionnen. Nog bedankt voor die reser

vekleding van laatst trouwens.” Mart zit zo 

op zijn praatstoel dat zijn koffie inmiddels 

koud wordt. Zeker als het over de nabije 

toekomst gaat.

“Pas als er een nieuwe kantine komt, dan 

is er echt sprake van een fusieclub Tilburg. 

Nu is de oude garde nog zo gehecht aan 

hun eigen honk. Hopelijk gaat het er echt 

van komen in 2022, wie weet. Een andere 

wens is meer parkeerterrein, want nu kun

nen er maar zo’n 80 auto’s staan. De ge

meente weet er van, maar die zijn niet zo 

snel met alles. Er is al wel een ambtenaar 

komen kijken naar de wekelijkse krapte. 

De BOA’s zijn er druk mee, want buiten het 

terrein kunnen ze boetes uitdelen. En dan 

bedoel ik niet voor Corona.”

”Fijn weekend Mart”, roept een kind. 

“Bedankt meidje”, antwoordt hij. En slurpt 

van zijn koude koffie.
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PAUL

Ruzie zoeken en 
verbinden
Door: Tamara Houweling

Op een terrasje in Tilburg in de zon sprak 

ik met de bevlogen en openhartige Paul 

Mutsaers. Hij doet al bijna 8 jaar vrijwilli

gerswerk als buurtbemiddelaar. Inmiddels 

is hij zo’n 100 zaken verder en maken we de 

balans op. Conclusie: zijn enthousiasme is 

nog lang niet op.

‘’Soms komen we buren tegen die al 20 jaar 

ruzie hebben en elkaar niet aankijken. Het 

gaat ten koste van het plezier in je leven als 

je zo thuis komt elke dag. Als het dan lukt 

om hier verandering in te brengen, dan 

denk ik: yes! Met dit werk kan ik echt iets 

voor anderen betekenen. ‘’, vertelt Paul.

Bij een conflict kan één van de buren 

ContourdeTwern bellen. Vervolgens komen 

er twee vrijwilligers zoals Paul langs, die 

eerst met de buren los van elkaar praten. 

Op deze manier wordt het duidelijk wat het 

conflict is. Buren vinden het vaak prettig 

om hun verhaal te vertellen om zo hun frus

tratie kwijt te raken. Vervolgens gaan de 

buren en de bemiddelaars samen rond de 

tafel zitten. Paul gelooft dat uiteindelijk  

niemand ruzie met zijn buren wil. Bij alle 

mensen die bereid waren om aan tafel te 

gaan, is er een oplossing gekomen.

UITEINDELIJK MOETEN DE BUREN 
ER SAMEN UIT KOMEN.
Voor een bemiddelaar is het belang

rijk om mensen echt te zien en te luiste

ren, onpartijdig te zijn en om op tijd te 

 zwijgen. Uiteindelijk moeten de buren er 

samen uit komen. Kantenklare oplos

singen  helpen niet. De buurtbemidde

laars zorgen voor een veilige omgeving, 

waarbij de  partijen in alle rust hun ver

haal aan  elkaar kunnen vertellen. Paul ver

telt over een man die elke dag na zijn werk 

een uurtje Nederlandstalige liedjes uit vol

le borst meezingt. Helaas was de buur

man een  minder groot fan van het volume 
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van de smartlappen. Tijdens de bemidde

ling kreeg de buurman het compliment 

dat hij eigenlijk best wel goed kan zingen. 

Hierdoor voelde hij zich niet meer in het 

beklaagdenbankje gezet. Hij kwam zelf met 

de oplossing om de muziek wat zachter te 

zetten en heeft ter isolatie zelfs zijn muur 

compleet met eierdozen bekleed.

VAN KLACHT NAAR OPLOSSING
Het is dus belangrijk dat mensen zelf met 

de oplossing komen, in plaats van dat de 

mediator het voorzegt. Het besef dat de 

volumeknop best wat zachter kan doet veel 

meer dan een buitenstaander die komt ver

tellen hoe het moet. Op deze manier werkt 

een oplossing jaren later nog. Daarnaast 

is de uitkomst in de praktijk misschien wel 

beter dan wat je op papier zou bedenken. 

Paul vertelt over een conflict, waarbij een 

man last had van het geblaf van de hond 

van de buurman. De hond was altijd de 

hele dag alleen thuis. In het gesprek bleek 

dat de eerste man best dagelijks een om

metje met de hond wilde maken. De man 

was blij omdat hij van de herrie af was en 

het baasje was blij dat de hond zo zijn ener

gie kwijt kon. Beiden hebben er nu een 

goede buur bij. 

Paul is begonnen met buurtbemidde

ling toen hij tegelijkertijd nog professio

neel mediator binnen het onderwijs was. 

Hij merkte dat dit een leuke aanvulling was 

op zijn normale baan. ‘’Deze mensen zijn zo 

puur en echt, heerlijk om mee te werken’’ 

Als de buren na de bemiddeling zover zijn 

dat ze samen nog even koffie gaan drinken, 

dan gaat Paul weer tevreden naar huis.
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Ria Sonnenberg is al jarenlang actief als 

vrijwilliger. Ze is 73 jaar en denkt er nog 

lang niet aan om te stoppen. Ria zet zich 

vol overgave in voor kwetsbare mensen in 

Tilburg en voor mensen wereldwijd als lid 

van Amnesty International Tilburg. Deze 

 organisatie komt op voor mensenrech

ten wereldwijd in de breedste zin van het 

woord door allerlei acties en campagnes te 

voeren en voorlichting te geven wereldwijd 

en lokaal.

AANPAKKER
Ria heeft jarenlang in het voortgezet on

derwijs les gegeven. Ze was ook actief als 

mentor van leerlingen. Haar hart ging uit 

naar kwetsbare leerlingen.

Toen ze 8 jaar werkloos was, in de tijd dat 

scholen gingen fuseren en de jongste leer

krachten ontslagen werden, heeft ze haar 

studie aan de Academie voor journalis

tiek afgerond maar haar hart bleef bij het 

onderwijs. Er was een tekort aan leraren 

Duits dus ging ze Duits studeren en volg

de ook de opleiding leerboekauteurschap. 

Bij 2 uit gevers kon ze meewerken aan het 

schrijven van leerboeken. Op zes  scholen 

viel ze in en na 8 jaar kreeg ze een vaste 

aanstelling in het onderwijs.

Een echte aanpakker dus! In de laatste 

 jaren van haar carrière in het onderwijs 

kwamen twee jonge mannen van Amnesty 

International voorlichting geven in haar 

klas. “Ze vonden dat best moeilijk. “Samen 

hebben we er een mooie en goede les van 

gemaakt en ik heb ze meteen beloofd dat 

ik me bij Amnesty Tilburg zou aansluiten zo 

gauw ik met pensioen zou gaan”, vertelt Ria 

met een glimlach. En dat heeft ze ook ge

daan! Ze zet zich inmiddels al 8 jaar in voor 

deze mooie organisatie.

“HET SCHENDEN VAN MENSEN-
RECHTEN DAT RAAKT MIJ, OOK 
HIER IN NEDERLAND”
Ria staat volledig achter de visie en de 

 missie van haar organisatie, het raakt haar 

persoonlijk. Ze vindt het  belangrijk dat 

RIA

Met passie en vol  overgave 
voor kwetsbare mensen
Interview: Maria Melis
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Amnesty eerst gedegen onderzoek doet 

voor ze actie gaat voeren. “Ze  komen 

op voor mensen waarvan wereld wijd 

de mensen rechten afgenomen worden 

en waarbij mensenrechten  geschonden 

 worden. Bijvoorbeeld iemand het recht 

ont nemen op rechtsbijstand, geen recht 

 geven op vrije meningsuiting. Mensen 

het recht ontnemen een eigen seksu

ele voorkeur te hebben of mensen on

terecht in  gevangenissen stoppen. Door 

acties te voeren en met mensen in ge

sprek te gaan vergroot je het bewust

zijn van  mensen. Er zijn door acties van 

Amnesty veel  mensen vrij  gekomen, men

sen die  jaren lang onterecht gevangen heb

ben gezeten en vaak gemarteld werden.” 

Zo vertelt Ria. De vrijwilligers van Amnesty 

 schrijven  bijvoorbeeld brieven voor men

sen die vechten voor hun rechten , houden 

demonstraties enz.

Ria zegt hierover:” Mensen worden door 

het schrijven van brieven en kaarten ook 

persoonlijk ondersteund en het geeft 

hun moed om vol te houden. Het geeft 

hun kracht door te gaan en onrecht te 

bestrijden. Ook hier in de Nederlandse 

maatschappij.”

WAT DRIJFT RIA?
Samen met de organisatie van de 

Jongerenambassadeurs heeft ze mee

geholpen aan een speciale actie voor de 

LHBTI+ actievoerders in Polen. Ze geeft 

voorlichting op het V.O. en het MBO over 

mensenrechten zoals bijvoorbeeld kinder

arbeid, kindsoldaten en discriminatie.

Een voorbeeld van een voorlichting op 

school die uitmondde in een actie ging 

over een jong meisje van 13 jaar uit 

Pakistan. “Zij was uitgehuwelijkt aan een 

man van 60 jaar en was m.b.v. een advo

caat vrijgekomen uit dit gedwongen hu

welijk. Later werd ze verliefd op een jonge 

man van haar eigen leeftijd. Ze was in ver

wachting. Met de leerlingen van de school 

waarin deze les plaats vond, hebben we 

slingers gemaakt met papieren slabbetjes 

en rompertjes waarop de leerlingen eigen 

teksten hadden geschreven en tekeningen 

hadden gemaakt. Deze werden naar haar 

opgestuurd.”

Bij de vraag naar Ria’s interesses hoeft ze 

niet lang na te denken. Ze zegt: ”Ik ben een 

nieuwsgierig mens. Daarom lees ik veel in

teressante achter grond artikelen uit ver

schillende tijdschriften, van verschillen
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de organisaties daar leer ik veel van. Je ziet 

duidelijker verbanden en samenhangen 

ook doordat meningen verschillen. Ik ga als 

ik tijd heb naar cursussen en lezingen van 

de Universiteit die gratis zijn en naar lezin

gen van het Hartslagcafé en het Science 

Café die maar €3,  kosten.” Ook leert ze 

veel van spontane gesprekken met men

sen die ze ontmoet. Ze organiseert graag 

en legt graag verbanden tussen organisa

ties en mensen.

MOTIVATIE EN MEERWAARDE
De onderwerpen waarvoor Amnesty actie  

voert spreken Ria aan en gaan haar aan  

het hart. Ze zegt zelf:” De eerlijkheid en  

de openheid die er is als je over gevoelige  

 onderwerpen praat met scholieren en 

 studenten is zo mooi, je werkt er  samen 

aan. We proberen altijd zo eerlijk en zo 

open mogelijk over verschillende onder

werpen te praten om vanuit het beter be

grijpen en met respect anderen te helpen. 

Soms laten leerlingen en ikzelf onze eigen 

kwetsbaarheid zien en worden er persoon

lijke verhalen verteld in de klas. Ik zie vaak 

blijdschap en begrip bij anderen dat inspi

reert je, maakt je blij en geeft veel motiva

tie om hiermee verder te gaan.

”Naast haar werk voor Amnesty geeft Ria al 

7 jaar Nederlandse taalles aan mensen uit 

alle delen van de wereld. Arbeidsmigranten 

en vluchtelingen en statushouders. Ook 

dat werk doet ze nog steeds en leert daar 

heel veel van. Sinds kort is ze ook lid van de 

Wijkraad Tilburg West waar ze zelf woont 

en in deze wijk wil ze zich ook graag inzet

ten om verbinding te zoeken met inwoners 

van verschillende culturen.

GEBRUIK ZOWEL JE HART ALS JE 
VERSTAND
Ria raadt iedereen aan vrijwilliger te wor

den. “Als de motivatie er is kijk dan goed 

naar je eigen kennis, vaardigheden en erva

ring. Oriënteer je vooral goed op wat voor 

werk je zou willen gaan doen. Wat wil je 

voor een ander doen/betekenen? Het kan 

ook in eenvoudige dingen liggen waarmee 

je iets kunt doen. Gebruik zowel je verstand 

als je hart en houd dat in evenwicht.

Leer ook nee te zeggen. Beter één ding 

goed en met plezier doen dan 3 dingen 

half en met teveel tegenzin.

In Tilburg zoekt Amnesty International vrij

willigers om te collecteren, voorlichting 

te geven op schollen, mee te  helpen met 

schrijfacties en andere  acties enz. Ben je 

geïnspireerd en wil je collega worden?  

Kijk dan op: www.amnestytilburg.nl
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RIETJE

Een mens moet in 
 beweging blijven
Door: Hein Eikenaar voor Brabants Dagblad

,,Een mens moet in beweging blijven.” 

De 85jarige Rietje Claassens lacht er

bij, als ze het zegt. En zij kan het weten. 

Tot voor kort hielp ze vijf dagen in de week 

als vrijwilliger bij stichting Appelbloesem, 

een dagverblijf met grote bomentuin aan 

de rand van Tilburg voor mensen met 

 dementie en nietaangeboren hersen

letsel. Afwassen, poetsen, knutselen met 

de  cliënten. Een maaltijd mee helpen 

 bereiden voor 250 mensen, ze draaide er 

haar hand niet voor om. Zelf genoot ze van 

de  praatjes en ‘de klets’.

,,Ik heb het altijd gère gedaan.” En dat zes

tien jaar lang dus. Zoals ze zelf zegt: ,,Ik 

ben er lang blijven hangen.” Alleen toen ze 

 corona kreeg, kon ze een poosje niet gaan.

In september is ze gestopt als vrijwilliger, 

het lopen gaat helaas wat minder. ,,Toen 

ik 85 werd. Ik zei tegen Walter (van stich

ting Appelbloesem, red): nou hou ik ermee 

op. Ik wil nog wat genieten van het leven.” 

Maar eigenlijk gaat haar vrijwilligerswerk 

toch een beetje door, want Rietje Claassens 

gaat nog zoveel mogelijk op visite bij ‘haar’ 

oude cliënten. Gewoon om even bij te klet

sen. ,,Ik wil graag contact houden met ze.”

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
Rietje is in 2021 jaar uitgeroepen tot vrijwil

liger van het jaar in de gemeente Tilburg.

HET JURYRAPPORT
Rietje Claassens stond tot voor kort voor 

 iedereen klaar. Vijf dagen in de week. En zij 

draaide nergens haar hand voor om: knut

selen, afwassen, poetsen of meehelpen 

bij het klaarmaken van een maaltijd voor 

250 mensen. Niets was haar te veel!  

Zij deed dit 16 jaar voor Stichting Appel

bloesem waar mensen met dementie en 

niet aangeboren hersenletsel van haar ge

noten. En waar ze zelf ook genoot van de 

praatjes, de contacten en gezelligheid 

met anderen.   
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Het doen van vrijwilligerswerk is voor 

Rietje heel normaal. De jury bewondert 

haar energie in al die vele jaren waarin ze 

zich, ondanks haar respectabele leeftijd, 

met hart en ziel is blijven inzetten en zor

gen voor anderen. Sinds 1 september jl. is 

Rietje gestopt met haar vrijwilligerswerk. 

Wat zal ze gemist worden! Gelukkig is dit 

wederzijds en blijft ze haar geliefde cliën

ten af en toe verblijden met een bezoekje.  

Rietje is degene op wie het vooroordeel 

achter de geraniums zitten zeker niet van 

toepassing is. Want wat bezit deze dame 

een ongelooflijke dosis vitaliteit! De jury is 

onder de indruk van wat Rietje voor velen 

heeft betekend en wil haar hiervoor heel 

hartelijk bedanken. De jury ziet deze nomi

natie dan ook als een bekroning op al haar 

vrijwilligerswerk.   
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RIK

Dit levert mij meer 
op dan geld
Door: Maria Melis

Rik Maas is 28 jaar en woont in Tilburg.  

Vanwege allerlei gebeurtenissen in zijn 

 leven is hij tot stilstand gekomen en heeft 

hij niet meer mee kunnen doen in de maat

schappij. Voordat hij in de ziektewet be

landde werkte hij als mechanisch operator 

in een vijfploegendienst, maar daar werd 

hij helemaal niet gelukkig van.

In zijn herstelperiode is Rik op zoek gegaan 

naar wat hij wel leuk vond om te doen. 

Er werd hem aangeraden om eerst vrijwilli

gerswerk te gaan doen, zodat hij een doel 

voor ogen zou hebben en weer mee kon 

doen in de maatschappij. En ja, hij heeft 

een leuke plek gevonden, namelijk bij  

Thebe Thuiszorg. Hij is gastheer bij een 

woongroep voor ouderen met dementie.

“NEE, DAT IS NIKS VOOR MIJ!”
“In het begin leek dit helemaal niks voor 

mij, maar ik dacht: weet je wat, laat ik het 

maar gewoon proberen. Vanaf dag één 

merkte ik dat ik wel feeling voor het werk 

had en het werd alsmaar leuker om me

zelf voor de ouderen te kunnen inzetten! 

Hierdoor kan ik ze nog wat moois mee 

 geven en plezier laten beleven”, vertelt 

Rik enthousiast.

“DOET MIJ VEEL PLEZIER!”
Wat Rik voornamelijk doet bij Thebe is leu

ke gesprekken met de ouderen voeren en 

daarnaast kookt hij iedere dinsdag een 

avondmaal voor ze. “Vaak, of eigenlijk altijd, 

vinden ze het eten erg lekker en dat doe 

mij natuurlijk heel veel plezier”, vertelt Rik.

“IK BLOEI WEER OP!”
Rik vertelt: “Ik kan het iedereen aanraden 

om de stap te wagen richting vrijwilligers

werk, ongeacht je leeftijd of hoe je eruit

ziet of hoe je je voelt. Ook ik dacht dat ik 

hier niet geschikt voor zou zijn en ik voel
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de mijzelf voorheen heel erg slecht. Door 

het plezier dat ik beleef bij en met de 

 ouderen bloei ik weer helemaal op en kan 

ik zelf weer wat lichtpuntjes de wereld in 

 brengen. Ik krijg dan wel niet betaald voor 

het werk dat ik doe als vrijwilliger, maar ik 

krijg er veel meer waarde voor terug dan 

geld heeft.”

“EÉN VOOR ALLEN EN ALLEN VOOR 
ÉÉN, NIET IN JE EENTJE!”
“Vrijwilligers zijn er met elkaar en voor 

 elkaar en ik ben van mening dat als ieder

een vandaag zijn steentje bijdraagt, wij 

morgen een kasteel gebouwd  hebben. 

Iedereen verdient het om te leven als 

 koning of  koningin, in welke staat van 

 welzijn je ook bent. Eén voor allen en allen 

voor één, niet in je eentje!”
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ROB

Een voorrecht om te 
 kunnen helpen
Door: Annemieke Dubbelman voor Mensen maken Nederland

Hij noemt zichzelf gekscherend ‘professio

neel vrijwilliger’. Met een bewuste keuze 

om parttime te werken en zo tijd te hebben 

voor vrijwilligerswerk en een baan bij de 

vrijwilligerscentrale, snappen we dat wel. 

Maak kennis met Rob Beckers: blijmaker!

Hij begon op zijn veertiende met zich vrij

willig in te zetten. “Dat had ik niet echt in de 

gaten. Voor de tafeltennistrainingen kwam 

ik gewoon iets vroeger om even te  helpen 

de tafels en netten gereed te  maken. Later 

werd ik coach. Voor mij was het allemaal 

heel logisch, ik zag dat niet als vrijwilligers

werk. Pas later ben ik gaan inzien dat 

het toch echt zo was. Ik was per ongeluk 

 vrijwilliger geworden!”

HET EPICENTRUM VAN DE 
LEUKE KLUSSEN
Hij is nu 55 jaar en daarmee al veertig jaar 

bijna nonstop vrijwilliger. Na zijn eerste 

studie leek het Rob wel een goed idee om 

nog meer vrijwilligerswerk toe te voegen 

aan zijn cv en meldde zich aan bij diver

se organisaties. Al snel had hij het zo naar 

zijn zin, dat het cv van ondergeschikt be

lang werd. Door die activiteiten rolde hij in 

betaald werk en zo is het altijd gegaan in 

de decennia die volgden. Vrijwel alle ba

nen die Rob ooit heeft gehad, heeft hij te 

 danken aan het grote netwerk dat hij via 

vrijwilligerswerk opbouwde.

Momenteel werkt hij als adviseur bij de 

 vrijwilligerscentrale van Tilburg en bevindt 

zich in het epicentrum van de leuke klus

sen. “Een beetje gevaarlijk is het wel, ik zie 

zoveel leuke vrijwilligersvacatures voorbij

komen en ik heb ook echt een brede in

teresse, het is haast moeilijk niet overal 

te  willen helpen.” Hij werkt bewust 28 uur 

per week en heeft zo voldoende tijd over 
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voor de andere dingen die hij graag wil 

doen. “Ook toen ik nog fulltime werkte, 

 zette ik me in, maar eigenlijk vind ik dit wel 

 lekker zo. Mijn vriendin werkt ook deeltijd 

en het is voor ons een kwestie van keuzes 

maken, financieel en qua tijd. Een bijdra

ge leveren aan de samenleving vinden we 

 gewoon echt belangrijk en het geeft een 

goed gevoel.”

VAN RUILHANDEL TOT WANDELEN
Op het moment is hij voorzitter bij 

Ruilhandel Oosterhout: een netwerk waar

bij ongeveer honderd leden zich voor el

kaar inzetten en punten krijgen en inzetten. 

Robs specialiteit is toch wel verhuizingen. 

“Dat heb ik zo vaak gedaan, dat ik wel weet 

hoe je dingen moet aanpakken, ik heb 

echt lol om zo’n dag te helpen.” Zelf zet 

hij zijn punten niet zo vaak in. “Ik kan van 

 alles  krijgen: tuinhulp, Spaanse les, voet

massages, coachingstrajecten, maar eerlijk 

 gezegd geef ik mijn punten vaak weg aan 

 mensen die door ziekte zelf weinig pun

ten  kunnen verdienen, maar het wel hard 

 nodig hebben. Weggeven geeft me ook 

een goed gevoel.”

Naast de ruilhandel doet hij ook de com

municatie van sprekersgilde Toastmaster 

Tilburg, helpt hier en daar mensen met het 

invullen van formulieren, maakt een wande

ling met mensen die om een praatje ver

legen zitten en begeleid via RNewt Kids 

Thuis een jongere als ‘coach4juniors’.

BLIJMAKER
De gemene deler van zijn werk en vrijwil

lige inzet is dat hij altijd graag mensen blij 

maakt. Dus noemt hij zichzelf ‘blij maker’. 

“Tijdens mijn werk bij de vrijwilligers

centrale zoek ik als adviseur graag passen

de klussen voor mensen. Ik maak ze blij 

met vrijwilligerswerk. Ook in alles wat ik als 

vrijwilliger doe, is het zo dat ik door mijn 

hulp mensen blij wil maken. Of ik nu een 

lekkere vlaai bak, verhuisdozen sjouw of 

mensen help in hun ontwikkeling, ik geef 

altijd iets: kennis, een compliment of iets 

tastbaars. De blijmaker is wat ik doe en 

wie ik ben in één.” Rob vindt het een voor

recht om te kunnen helpen waar nodig. 

“Ik heb werk, ben gezond en heb genoeg 

energie. En tijd bovendien. Met 168 uur in 

een week minus werk, slaap en huishoude

lijke zaken, is er nog voldoende tijd over 

om me in te zetten voor anderen. Oftewel: 

pay it forward!”
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SABINE

Ik ga het gewoon 
proberen
Door: Hilke Leunen en Janneke van Engelen

Sabine Verster (43) zet zich al meer dan 

15 jaar in om te collecteren voor het KWF 

Kankerbestrijding en de Nierstichting. Ze 

heeft twee kinderen, een dochter van 14 en 

een zoon van 11 jaar oud. Naast het vrijwil

ligerswerk werkt ze drie dagen in de week 

op de klantenservice bij een bedrijf dat 

kunststoffen verpakkingen maakt.

Voor het KWF is Sabine wijkcoördinator, 

waarbij ze de collectes indeelt over de vrij

willigers. De collecte is altijd in de eerste 

week van september. De voorbereiding 

verdient de nodige aandacht en is vaak 

een grote uitdaging die ze maar al te graag 

aangaat. Dat begint al voor de zomerva

kantie waarbij ze langs de deuren van de 

collectanten gaat, met de vraag of ze ook 

dit jaar weer mee willen helpen. Vaak ziet 

ze de collectanten maar drie keer per jaar; 

bij het vragen of ze weer willen collecte

ren, bij het rondbrengen van de collecte

bussen en als deze weer bij haar ingeleverd 

worden. “Ik vind juist de persoonlijke con

tacten belangrijk. Even gezellig een praat

je van: Goh, hoe is de zomervakantie ge

weest?” Ze heeft over het algemeen een 

vast clubje met 8 collectanten, maar als ie

mand weggaat gaat Sabine zelf actief op 

zoek naar nieuwe collectanten. Daarnaast 

krijgt ze regelmatig nieuwe aanmeldingen 

via KWF Tilburg. “Het begint allemaal met 

collectanten”.

Eind augustus haalt ze de collectebussen 

op en gaat ze de collectebussen verde

len over de collectanten. Iedere collectant 

ontvangt een tas met een collectantenpas, 

een collectebus, kaarten die in de brieven

bus gedaan kunnen worden als mensen de 

 collectant gemist hebben en dan alsnog 

kunnen doneren en een poster van KWF 

om voor het raam te hangen. In de derde 

week van september ontvangt ze een col

lectebus voor de Nierstichting. Ze besteedt 

dan alleen tijd aan het collecteren. 
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Totaal besteedt Sabine ongeveer negen à 

tien uur aan de collecte voor het KWF en 

de Nierstichting. Tijdens de maand sep

tember heeft Sabine het ook druk met acti

viteiten rondom de school van de kinderen. 

“Dan denk ik soms wel van; oeh, even kij

ken hoe ik dat allemaal passend krijg”.

EXTRA MOTIVATIE/ DRIJFVEER
Voordat Sabine aan de slag ging als wijkco

ordinator, was iemand anders de coördina

tor van de wijk. “Zij bracht ook altijd de col

lectebussen rond en omdat zij het ook al 

jaren deed, wilde ze het stokje overdragen. 

Ze vroeg het me toen ze een keer aan de 

deur was.” Ze heeft op dat moment ja ge

zegd met als achterliggende gedachten: 

“Ik ga het maar gewoon proberen.” Toen ze 

eraan was begonnen was haar schoonmoe

der al ziek. Ze had kanker en is uiteindelijk 

in 2006 overleden. Toen was haar  motivatie 

zo groot dat ze zoiets had van: “Ja, ik moet 

het gewoon doen, voor haar.” Ook haar 

moeder heeft in 2015 en 2017 kanker ge

had, maar heeft het gelukkig overleefd. 

Dit geeft haar extra motivatie: “Ik kon toen 

voor mijn schoonmoeder en moeder des

tijds niets doen, maar het collecteren voelt 

als dat je toch iets kan bijdragen.”

Dat vindt ze zelf ook erg gezellig en dat 

geeft haar een extra energie. Zeker voor 

de KWF: “Ik merk duidelijk het verschil 

 tussen de collecte voor de Nierstichting 

of KWF.” Voor de Nierstichting wordt écht 

veel minder gegeven of veel meer nee ge

zegd. Ze vindt het vernederend wanneer 

ze wist dat er mensen thuis waren, maar 

niet opendeden. “Ik ken zelf niemand die 

een nierziekte heeft en ik denk dat dat voor 

veel andere mensen ook zo geldt.” Dan 

ontbreekt de motivatie om het geld te ge

ven, als je er zelf, of iemand in je omgeving, 

niet mee in aanraking komt.
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YOUNES

Begin niet 
te groot
Door: Janneke van Engelen

Younes Aknin (25 jaar), voetbalcoach en 

vrijwilliger bij Buurtsport en de Somalische 

Stichting. Als vrijwilliger doet hij jongeren

werk en in zijn vrije tijd is hij vaak te  vinden 

op de Johan Cruijff Court. Zijn hobby’s 

zijn voetbal, tafeltennis en mensen helpen. 

Naast zijn vrijwilligerswerk volgt hij 2 op

leidingen: Technische Bedrijfskunde én 

Leider Sportieve Recreatie.

IETS TERUGDOEN VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ
Toen hij jong was, nam hij zelf deel aan 

buurtsporten. “Ik was vroeger altijd iemand 

die gebruik maakte van die activiteiten na 

school. Op een gegeven moment dan denk 

je ook van: oké, ik heb eigenlijk geprofi

teerd van deze activiteiten, misschien kan 

ik wel iets terugdoen. 

Het begon eigenlijk heel simpel: meehel

pen met activiteiten, grote evenemen

ten zoals 5 mei straatvoetbaltoernooi, 

sportdagen voor basisscholen werd in de 

buurtsport gehouden en hielp ik mee.” 

Buurtsport is een organisatie die zich inzet 

voor jongeren op het gebied van sport.

“HET IS EEN MIDDEL OM EVENTJES 
ALLES KWIJT TE KUNNEN.”
Er komen verschillende jongeren op die 

 activiteiten af, verschillende nationaliteiten 

en verschillende achtergronden. Het is echt 

een mix. “Het is een middel om eventjes 

 alles kwijt te kunnen. Voetballen of sport 

in zijn algemeen is natuurlijk altijd al een 

 moment dat ze met elkaar kunnen  lachen 

en lekker kunnen bewegen. Er wordt niet 

altijd gevoetbald, maar we komen ook 

soms bij elkaar waarin we alleen maar aan 

het kletsen zijn over allerlei onderwerpen.



Je bouwt het eigenlijk op, als ze zien dat je 

serieus bent en je afspraken nakomt, dan 

komt dat op een gegevens moment van

zelf. Als die bal wordt teruggekaatst van: 

oké, we accepteren je, we luisteren naar 

je en we weten wat we aan je hebben 

dan geeft het toch een bepaald gevoel 

van voldoening.”

”

OPGEBOUWD VERTROUWEN
“De jongeren weten dat ik altijd bij Johan 

Cruijff ben voor het voetballen. Maar ze 

weten ook dat ze bij mij terecht kunnen als 

ze moeite hebben met huiswerk of bij een 

 sollicitatie. Vaak spreken wij dan af bij een 

bibliotheek of een wijkcentrum en dan zit

ten we ook samen bij elkaar. Het kunnen 

ook gewoon gesprekken zijn of ik bel de 

jongeren een keer op en zeg ik: laten we 

even  samen gaan eten. Dus het is echt iets 

wat ik heb opgebouwd in de jaren en dat 

voelt goed aan beide kanten.”

ALTIJD ACTIEF
“De meeste activiteiten zijn gewoon 

 wekelijks op dezelfde tijdstippen. Dinsdag 

en donderdag heb ik training, maandag

avond en vrijdagavond heb ik buurt

sport activiteiten. Op zondag ben ik bij de 

Somalische Stichting en tussendoor app 

ik met de jongeren en dan gaan we voet

ballen met elkaar. De meeste activiteiten 

zijn wel structureel wekelijks. Ja, dat is wel 

een beetje vast.”

Hij is ongeveer 15/20 uur per week  bezig 

met vrijwilligerswerk. “Maar daar let je 

 eigenlijk niet op het gaat gewoon spon

taan en ik hou van bezig zijn. Eigenlijk heb 

ik geen moment dat ik niks doe zeg maar. 

Tenzij ik echt rust nodig heb dan doe ik een 

middagdutje, maar dat is zelden.

HET STOKJE DOORGEVEN
“Hiermee hoop ik ook andere jongeren te 

inspireren. Ze kunnen gebruik maken van 

de activiteiten, maar dat ze uiteindelijk ook 

iets terug doen. Dan kunnen ze ook iets 

 betekenen voor hun volgende generatie. 
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Op een gegeven moment dan houdt het 

voor mij ook wel een keer op. Ik ben 25 jaar 

dus ik moet op een gegeven moment ook 

nadenken over een baan. Dan heb je ook 

minder uren vrij en dan hoop je toch dan 

andere jongeren gaan opstaan en het een 

beetje gaan overnemen, ja.

Dat is wel de afgelopen jaren, je wordt ook 

volwassener en je denkt ook wel na. Ik heb 

er wel vertrouwen in dat er hopelijk ge

noeg jongeren zijn die uiteindelijk ook iets 

willen betekenen.”

TIPS VAN DE VRIJWILLIGER VAN HET 
JAAR 2020
Begin niet te groot, begin simpel. Het hel

pen met een activiteit en bouw het dan zo 

op. Ga niet gelijk een heel toernooi orga

niseren. Dan kom je dingen tegen waarvan 

je dacht: oeh. Het is best veel wat er op je 

af komt. Begin klein en maak dan langzaam 

stappen. Zorg ervoor dat je altijd een goe

de begeleider hebt die stand van zaken 

heeft. Je moet het wel willen.”

“Als zij plezier hebben in hetgeen wat 

ze aan het doen zijn, waarbij ik dege

ne ben die het georganiseerd heeft, dan 

is het voor mij prima. En nu hoop je na

tuurlijk meer dat ze het positieve meene

men, dat ze een leuke dag hebben mee

gemaakt en dat ze het meenemen naar de 

toekomst. Ja, ik haal er veel voldoening aan 

uit, zeker.”

Zin gekregen om vrijwilliger te  worden? 

Gewoon doen! Ga naar de contact

pagina en vul het formulier in of neem 

rechtstreeks contact met ons op! 
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