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Met de SDD is veel gesproken over 
“bejegening”: hoe ga je met mensen om. 
Vroeger, wanneer je naar de sociale dienst 
ging, zat de ambtenaar in een hokje tegenover 
je achter glas met een beveiliger voor de deur. 
Nu wordt je ontvangen door een gastvrouw of 
gastheer, krijg je een heerlijk bakje koffie en 
neem je plaats aan een lees- of statafel, waar 
je in gesprek gaat met een medewerker die 
echt interesse in jou heeft. Vroeger werd een 
werkloze gezien als een probleem, nu ben je 
een burger met een vraag. Dat is niet bedacht 
door het Platform, maar hun invloed heeft wel 
bijgedragen aan een veranderde houding bij 
de SDD. 

Het Platform voelt zich gehoord in de 
Drechtsteden. Armoede is op de agenda 
gekomen. Het is zelfs zo dat het thema 
de politiek nu ontstijgt. Iedereen vindt het 
belangrijk. Er is in de Drechtsteden een goede 
samenwerking met bestuurders, politici en 
ambtenaren. Geregeld zijn er overleggen 
op grond van thema’s of actualiteiten. De 
rol van de Dordtse wethouder Heijkoop, 
verantwoordelijk voor de Sociale Dienst, 
is daarin zeer belangrijk geweest. Een 
onderwerp dat de laatste tijd vaak aan de orde 
komt in het Platform is de toeslagenaffaire. 
“We zijn geschrokken van de omvang van 
het probleem”, zegt Ton Wulfert. Het gaat 
om honderden gevallen, waarvan een aantal 
gezinnen ernstig gedupeerd is. 

De SDD houdt het Platform op de hoogte 
hoe het probleem aangepakt wordt. “De 
indruk van die aanpak is positief, maar als 
Platform blijven we kritisch en gaan we af 
op de praktijk”, zegt Riet Duykers. Andere 
onderwerpen zijn woningnood, sociale 
woningbouw en energiearmoede. Door de 
stijgende energieprijzen kunnen mensen hun 
energierekening betalen, hun huizen niet 
meer verwarmen en zitten letterlijk in de kou. 
Intussen hebben een aantal gemeentes in 
de Drechtsteden een eigen Platform Tegen 
Armoede. 

Die zijn meer verbonden met de gemeente-
=lijke organisatie dan het origineel. Het 
Platform Tegen Armoede Drechtsteden 
wil een onafhankelijk adviesorgaan blijven 
en ontvangt daarom ook geen structurele 
overheidssubsidie. Dat is noodzakelijk om 
kritisch te blijven kijken naar de overheid. 
Gemeentes en SDD zijn welkom bij de 
vergaderingen als toehoorder, maar niet als 
deelnemer.

In 2021 bestond het Platform tien jaar. In die 
tien jaar is veel bereikt, maar tegelijk zien we 
in de coronacrisis dat veel burgers de overheid 
niet vertrouwen. Bij de toeslagenaffaire 
hebben we kunnen zien dat ook de overheid 
de burger niet altijd vertrouwt. Het project 
‘de verborgen parel’ laat zien dat “de 
meeste mensen deugen” en dat vertrouwen 
gerechtvaardigd is. Bijna iedereen doet iets 
voor een ander, gevraagd of ongevraagd, 
voor familie, vrienden, de buurt, maar ook 
voor vreemden. In een stad als Dordrecht zijn 
mensen met elkaar verbonden en hebben 
elkaar nodig. De boodschap van het Platform 
voor de komende tien jaar is dat je veel kan 
bereiken door met elkaar in gesprek te blijven 
en echt naar elkaar te luisteren, zodat je 
knelpunten kunt signaleren en aanpakken.

Riet Duykers en Ton Wulfert zijn voorzitter, 
respectievelijk secretaris van het Platform 
Tegen Armoede Drechtsteden. In het Platform 
zijn burgerinitiatieven vertegenwoordigd 
die als gemeenschappelijk doel hebben dat 
armoede uit de Drechtsteden verdwijnt. Het 
is een tegenbeweging die de overheid wil 
verleiden een beter armoedebeleid te voeren 
op grond van ervaring uit de praktijk. De leden 
van het Platform staan met de voeten in de 
klei en voelen wat mensen meemaken. De 
onderwerpen die aan bod komen zijn zaken als; 
inkomen, wonen, sociale dienst en toeslagen 
en hebben allemaal direct of indirect met 
armoede te maken. 

Het Platform is als opdrachtgever van ‘de 
Verborgen Parel’ verantwoordelijk voor het 
verschijnen van dit tijdschrift. Het project 
is bedacht met het doel “mensen die iets 
doen voor een ander” aandacht te geven. 
Uit het project blijkt dat bijna iedereen in 
Dordrecht wel wat voor een ander doet en 
dat is een mooie boodschap. Op de vraag of 
het Platform invloed heeft zeggen beiden 
volmondig ja. “Er wordt echt naar het Platform 
geluisterd”. Dat komt doordat ze een grote 
achterban hebben en doordat ze zo veel 
voorbeelden uit de praktijk kunnen geven. Een 
voorbeeld van hun invloed is de samenwerking 
met de Sociale Dienst Drechtsteden. 

Platform tegen 
armoede.
Interview met Ton Wulfert en Riet Duykers
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Kijk elke dag op: via078.nl

over en uit!

Hart voor media,
media met een hart

Via Cultura maakt programma’s om te informeren, 
amuseren en te onderhouden, zonder te 
shockeren. Interviews vormen de basis voor 
films en/of content, of het nu gaat om een korte 
reportage of een uitgebreide videofilm. Kijkers 
hebben vertrouwen in mensen die persoonlijke 
ervaringen delen. Wij dagen de hoofdrolspelers 
uit hun verhaal te vertellen en dringen met onze 
vragen door tot de kern. Een heldere verhaallijn, 
pakkend beeld en passende achtergrondmuziek 
doen de rest. Het resultaat is een film die de kijker 
boeit en overtuigt. 

Via Cultura maakt radio en tv die rechtstreeks op 
je telefoon, laptop of iPad terecht komt. Je kan de 
programma’s streamen via o.a. Youtube, Spotify 
en Facebook of www.via078.nl. Daarnaast zijn 
de programma’s van Via Cultura te zien bij RTV 
Dordrecht, RTV Papendrecht, RTV ATOS en in The 
Movies.

www.via078.nl is het podium voor eigen producties 
én producties van andere Dordtse contentmakers, 
zoals audiovisuele vormgevers, schrijvers, foto-
grafen en storytellers. Een bottom-up platform in 
plaats van top-down, zoals de traditionele media.

Kunstzinnige en 
minder zinnige cultuur

Online mediaproducties
over en uit de Drechtsteden
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Het 
onzichtbare 
zichtbaar
Huib Kooyker

In samenwerking met Stichting 
Urgente Noden (SUN) en het Platform 
Tegen Armoede Drechtsteden heeft 
Huib Kooyker een fotoreportage 
gemaakt, die armoede in beeld 
brengt. De foto’s zijn portretten 
van mensen en hun waargebeurde 
verhalen. Iemand krijgt een fiets om 
naar zijn werk te gaan, een gevulde 
koelkast of de kappersspullen om de 
kappersopleiding te kunnen volgen. 
Doel is armoede zichtbaar maken en 
schaamte doorbreken. De mensen die 
onherkenbaar zijn op de foto’s zijn 
acteurs. De herkenbaren zijn zichzelf. 

Huib is al meer dan 35 jaar 
beroepsfotograaf. Zijn specialisme 
is architectuur- fotografie. Sinds 
een jaar of 15 maakt hij als sociaal 
fotograaf portretten. De expositie is 
begin 2021 te zien bij The Movies en 
op www.via078.nl.
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WONEN,ZORG & WELZIJN
IN  DORDRECHT 

DE WOONLOCATIES (veelal met Ontmoetingsruimte)
• Centrum; Het Stadswiel
• Stadspolders; Het Polderwiel & Dudokplein
• Wielwijk; Het Waterwiel
• Nieuw Krispijn; De Prinsemarij, Mauristsweg & Weizigtweg
• Zuidhoven; Vreedonklaan
• Sterrenburg; Het Sterrenwiel, Atmosfeerstraat, & Sterrenhof 
 (aan de Algoring)

ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG!#stichtinghetspectrum

NIEUWSGIERIG EN WILT U MEER WETEN?
U kunt terecht bij Klantenservice Het Spectrum

078 799 92 20
klantenservice@hetspectrum.nl

www.hetspectrum.nl

Helianthus, centrum voor leven
met en na kanker

Bij Helianthus draait alles om mensen die 
leven met en na kanker. Helianthus is de 
Griekse benaming voor ‘zonnebloem’. De 
zonnebloem heeft als bijzondere kwaliteit dat 
hij altijd met de zon meedraait, waardoor hij 
altijd in het licht staat en de aandacht heeft. 
Aandacht is wat Helianthus de bezoekers 
biedt. 

Helianthus werd opgericht in het najaar van 
2014 met hulp van veel partners. De “Hans 
den Ouden” marathon doneerde drie jaar 
lang jaarlijks € 25.000,-. Trivire stelde een 
pand beschikbaar aan de Singel in Dordrecht. 
Het centrum heeft nauwe banden met het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis, want waar de 
formele zorg voor kankerpatiënten stopt, pakt 
Helianthus de informele nazorg op.

Kanker is een “eng” woord, dat voor veel 
mensen confronterend is. Echter één op de 
drie mensen krijgt te maken met kanker. 
Het is een ingrijpende ziekte die veel 
gevolgen heeft, zowel fysiek als mentaal. 
Lotgenotencontact is bewezen als effectief 
middel om sneller te kunnen re-integreren 
na kanker. Helianthus biedt naast lotgenoten 
contact ook veel recreatieve activiteiten op 
het gebied van fysieke beweging, creatieve en 
muzikale expressie en ontspanningsmassages. 

Marian Kemmeren (bestuurslid) en Marieke 
Jansen (coördinator) zijn de organisatorische 
kracht achter het centrum. De eerste jaren 
heeft Marian de coördinatie als vrijwilliger 
opgepakt. In oktober 2021 kwam Marieke 
in dienst. Marian zegt: “Het centrum is te 
groot geworden om draaiende te houden 
met alleen vrijwilligers. Er is behoefte aan 
professionalisering”. 

Marieke kwam als ervaringsdeskundige in 
contact met Marian en zet zich nu in om de 
groei van het centrum in goede banen te 
leiden.

Binnenkort opent Helianthus een 
informatiepunt in het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis (ASZ) waar patiënten terecht 
kunnen voor informatie of een gesprek. 
Het openen van een tweede locatie zal 
ervoor zorgen dat Helianthus zichtbaarder 
wordt voor de doelgroep, namelijk mensen 
uit de Drechtsteden, Hoekschewaard en 
Alblasserwaard die direct of indirect worden 
geconfronteerd met kanker. Helianthus is 
dringend op zoek naar nieuwe gastheren en 
gastvrouwen voor beide locaties.

Helianthus
Singel 28, 3311 SJ Dordrecht
www.inloophuishelianthus.nl
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Interview met Kees Vos, voorzitter  
van SUN Drechtsteden

Niet oordelen maar helpen is het devies van 
Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Dat 
devies past bij Kees Vos, jarenlang actief in 
het onderwijs en de gemeentelijke politiek en 
nu genietend van een welverdiend pensioen. 
Stil zitten past niet bij hem en daarom zet hij 
zich met hart en ziel in voor een doel dat echt 
belangrijk is. 

SUN helpt mensen in acute financiële nood, 
waarvoor geen of te laat andere voorzieningen 
beschikbaar zijn. Wanneer iemand van 
hun hulp gebruik wil maken, kunnen alleen 
hulpverleners van organisaties uit het sociaal 
domein - een aanvraag doen. 
SUN Drechtsteden, dat is ontstaan uit een 
initiatief van het Platform Tegen Armoede 
Drechtsteden, geeft - per jaar ongeveer 
€ 100.000 aan mensen die dat nodig 
hebben. Het zijn zeker niet alleen mensen 
met een uitkering, maar ook werkenden en 
zelfstandigen. Het geld daarvoor is afkomstig 
van de Drechtsteden en van sociale fondsen.
Sun geeft o.a. ondersteuning om 
huisuitzetting te voorkomen. Ze geven niet 
het hele bedrag, maar een bijdrage. Het 
voorkomen van huisuitzetting blijkt in de 
praktijk vele malen goedkoper dan wanneer 
de huisuitzetting doorgaat. Dan komen er 
kosten bij van deurwaarders, verhuizers en 
woningbouwvereniging, om nog maar te 
zwijgen over de kosten van hulpverlening voor 
de getroffen gezinnen. Door het regionaal 
afgesloten convenant dat huisuitzetting moet 
voorkomen, neemt dit gelukkig af.
Een toename is er juist van tandartskosten. 
Mensen hebben vaak geen aanvullende 
tandartsenverzekering, hebben hun premie 
niet betaald, of de kosten van behandeling 
lopen gewoon te hoog op. Wanneer 
behandeling door uitstellen noodzakelijk en te 
duur wordt, kan Sun helpen. 

SUN werkt daarvoor samen met de regionale 
tandartsenvereniging, waarvan een 12-tal 
tandartsen tegen gereduceerd tarief en soms 
zelfs helemaal gratis hulp verlenen. 
Erg actueel is energiearmoede. Door de 
stijgende kosten zijn mensen niet in staat hun 
energierekening te betalen. Gelukkig is ook 
daarover regionaal afgesproken dat gas, water 
en licht niet zomaar meer afgesloten mogen 
worden, om te voorkomen dat gezinnen 
letterlijk in de kou zitten.

SUN vult een gat dat ontstaan is doordat 
armoedehulp veranderd is. Eeuwenlang was 
armoedehulp een kerkelijke en particuliere 
zaak, maar na de 2e wereldoorlog kwam 
dat in handen van de verzorgingsstaat. Nu 
de staat zich terugtrekt, omdat de kosten 
te hoog oplopen, zijn er nieuwe structuren 
nodig. Daarom geeft SUN ook gevraagd en 
ongevraagd advies aan de overheid met het 
doel de situatie van armen te verbeteren. 
Volgens SUN blijkt dat niet iedereen in staat is 
zelfstandig te functioneren. Sommige mensen 
missen de vaardigheden om hun eigen leven 
vorm te geven en zullen altijd hulp nodig 
hebben. 

Op de vraag wat Sun nodig heeft zegt Kees: 
Wat we altijd kunnen gebruiken zijn giften, 
maar wat we het hardst nodig hebben zijn 
nog enkele vrijwilligers die bereid zijn zich in 
de materie te verdiepen en die mensen in een 
moeilijke situatie willen helpen.
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“Elkaar helpen 
dat doe je toch 
gewoon”
Dubbeldam • Interview met Anneke Pap

De eerste vrouw die ik aanspreek in 
Dubbeldam houdt toezicht op haar spelende 
kleinkind. Ze heeft geen zin om mee te 
werken, omdat ze niet goed overkomt op 
tv, zegt ze. Bovendien heeft hij, en ze wijst 
naar de overkant van de speelplek waar 
een zichtbaar gehandicapte jongen staat te 
springen, weinig geduld. De ideale oppas-oma 
glipt me door de vingers. 

Net na de afwijzing van de ideale oppas-oma 
komt er een postbode aangelopen met rood 
geverfd haar. Ze stelt zich voor als Anneke 
Pap en ze wil graag meewerken. Terwijl ze 
met moeite haar met post overbeladen fiets 
in bedwang houdt, vertelt ze dat ze het niet 
meer dan normaal vindt om anderen te 
helpen. “Als het nodig is help ik iedereen”. 
Ze vertelt dat ze lange tijd gezorgd heeft voor 
een goede vriendin. Wekelijks reden zij en 
haar man drie uur met de trein naar Schagen 
in Noord-Holland. Ze bezochten haar in het 
verzorgingstehuis of haalden haar op voor een 
bezoekje aan de dokter. En dan weer drie uur 
met de trein terug. Ze kenden elkaar van de 
camping, waar ze goede vrienden werden. 

Toen de man van deze goede vriendin op zijn 
sterfbed vroeg of Anneke en haar man Eef 
voor zijn vrouw wilden zorgen, was dat voor 
hen vanzelfsprekend. Ze hebben het graag 
gedaan. Tot het eind.

Op de vraag of Anneke dit ook voor 
iemand zou doen die ze niet zo goed kent, 
is haar antwoord “natuurlijk”. Nu helpt 
ze een mevrouw in Dubbelmonde, het 
verzorgingstehuis in Dubbeldam. Die mevrouw 
kende ze niet persoonlijk, maar ze hoorde via 
bekenden dat ze hulp kon gebruiken. Anneke 
vindt het net zo vanzelfsprekend haar te 
helpen als de goede vriendin in Schagen. 
“Toen ze haar elleboog gebroken had stond 
ook de hele buurt voor haar klaar”. Op de 
vraag waarom ze het doet zegt ze: “Elkaar 
helpen, dat doe je toch gewoon”. Zo ga ik in 
vijf minuten van de ideale oppas-oma naar de 
ideale postbode.

“Als het
nodig is 
help ik 

iedereen”

Bekijk op
via078.nl
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“Ik sta altijd aan”
Dubbeldam • Interview met Ineke van der Sijde

Op zoek naar de Verborgen Parel sprak ik voor 
de Jumbo in Dubbeldam een mevrouw aan, die 
ons meteen naar haar zus verwees. “Iemand 
die voor iedereen klaarstaat? Dan moet je mijn 
zus hebben”. Tien minuten later zaten we met 
de hele ploeg bij zus Ineke van der Sijde in de 
huiskamer, allemaal achter een lekker bakkie 
koffie of thee. 

Het was meteen gezellig en we zaten lekker 
te ‘klessebessen’ over van alles en nog wat. 
Ineke vertelde ons hoe ze eigenlijk altijd voor 
anderen klaar staat. Bij buren, vrienden en 
kennissen geeft ze de planten water, verzorgt 
ze de katten en laat ze de honden uit. Maar 
ze is er ook voor anderen als het serieuzer 
wordt. Wanneer mensen ziek worden of slecht 
ter been zijn brengt ze hen naar de huisarts 
of het ziekenhuis, ze kookt voor hen en maakt 
het huis schoon. Daarnaast is ze ook al dertig 
jaar overblijfmoeder, terwijl haar kinderen 
al twintig jaar van de basisschool af zijn. Ze 
vindt het leuk om te doen en gaat voorlopig 
niet stoppen.

Op de vraag waarom ze dat doet is haar 
antwoord dat ze veel energie heeft. Het kost 
haar geen moeite en ze doet het graag. Ze 
is eigenlijk altijd bezig omdat ze niet stil kan 
zitten. Wanneer ik haar vraag of ze misschien 
ADHD heeft zegt ze: “Dat had je zeker bij de 
voordeur al gezien. Ik ben eigenlijk al dertig 
jaar op zoek naar de uitknop, maar die zit er 
waarschijnlijk niet aan”. Humor hoort duidelijk 
bij haar manier van leven. Net als gastvrijheid. 
Haar deur staat altijd voor iedereen open.
Waardering hoeft ze er niet voor terug. Ze 
vindt wat ze doet vanzelfsprekend. Op de 

vraag of anderen voor haar klaar staan volgt 
een stilte. Dan zegt ze dat ze wel hulp krijgt 
wanneer ze daarom vraagt, waarop ze die 
opmerking meteen ontkracht door te zeggen 
dat niet iedereen is zoals zij, dat niet iedereen 
zoveel energie heeft en dat je dat ook niet 
van anderen kan verwachten. Zelf vraagt ze 
eigenlijk nooit om hulp. Ze is gewend om alles 
zelf te doen en haar zaakjes zelf op te lossen. 
Zij heeft geaccepteerd dat er meerdere 
soorten mensen zijn. De één heeft hulp nodig 
en de ander heeft wat energie over. Maar aan 
het eind van iedere dag gaat ook bij haar het 
lampje uit en slaapt ze als een roos.

“Ik ben 
eigenlijk al 
dertig jaar

op zoek naar 
de uitknop”

Bekijk op
via078.nl
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“Dat clubje voelt 
als familie”
Dubbeldam • Interview met Mathy Savelkouls

Wanneer ik op zoek naar de Verborgen Parel 
op het Damplein in Dubbeldam een e-Wheels-
shuttle zie stoppen grijp ik mijn kans om 
de bestuurder aan te spreken. Stichting 
e-Wheels verzorgt personenvervoer op maat 
in Sterrenburg, Dubbeldam, Stadspolders, 
Crabbehof, Wielwijk en Zuidhoven. Een uniek 
project dat in een grote vraag voorziet.

Mathy Savelkouls vindt het leuk om mee te 
doen, maar zegt erbij dat hij wel zo weer weg 
moet om de volgende klanten op te halen. 
“Mensen rekenen tenslotte op je”. Hij neemt 
zijn taak duidelijk serieus. Mathy is een van 
de vele vrijwillige chauffeurs bij e-Wheels. Hij 
rijdt iedere woensdagochtend met een van de 
zeven elektrische shuttles door voornamelijk 
Sterrenburg en Dubbeldam. Hij brengt 
mensen, voornamelijk ouderen of mensen met 
een handicap, van hun privéadres naar de 
supermarkt, de fysiotherapie, de huisarts of 
naar het ziekenhuis en hij haalt ze ook weer 
op. Mathy is met pensioen en heeft tijd over. 
Hij heeft altijd een leuke baan gehad en is 
tevreden. Dit vindt hij een leuke manier om 
iets terug te doen voor de maatschappij. Iets 
terug doen vindt hij belangrijk.

Als chauffeur ziet hij veel mensen en dat 
maakt het werk leuk. Hij bouwt een relatie 
op met de mensen die hij vervoert en luistert 
naar hun verhalen. Op zijn woensdagochtend 
ziet hij vaak dezelfde mensen. Zij herkennen 
jou en jij herkent hen. Mensen rekenen erop 
dat jij hen op komt halen en zijn teleurgesteld 
wanneer er een andere chauffeur komt. 
Wanneer hij invalt voor een andere chauffeur 
hoort hij precies hetzelfde. Dan vragen 
mensen ook naar hun reguliere chauffeur. Dat 
voelt vertrouwd. 
De vrijwilligers bij e-Wheels zijn een clubje. 
“Het is even wennen”, zegt Mathy, “want het 
zijn allemaal vrijwilligers. Je moet ze even 
leren kennen, maar intussen voelt het een 
beetje als familie”. Ze doen met het cluppie 
met regelmaat iets gezelligs samen. Vaak met 
een hapje of een drankje. Zo krijgt hij ook nog 
iets terug voor zijn goede inzet. Zo zie je maar 
weer dat vrijwilligerswerk altijd iets oplevert. 
In dit geval een extra familie. Na het interview 
scheurt Mathy weg naar zijn volgende klant. 
Hij vindt het leuk om te rijden en dat is te 
zien. Alsof hij Max Verstappen is rijdt hij met 
zijn witte bolide, handig tussen de winkelende 
Dubbeldammers en de stoepranden door, over 
de verkeersdrempels weg in de richting van 
Sterrenburg.

“Mensen 
rekenen
tenslotte

op je”

Bekijk op
via078.nl
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“Ik word daar heel 
gelukkig van”
Crabbehof • Interview met Pascal Ensel

Op de vraag of ze iets voor een ander doet 
zegt Pascal Ensel: “Ja, ik word daar heel 
gelukkig van”. Ze is buurtmoeder in Crabbehof 
en heeft een buurthuis gehad met naam 
‘The Future’. Een buurtmoeder is iemand die 
klaar staat voor kinderen die thuis problemen 
hebben. Buurtmoeder word je met je hart. De 
aanleiding om buurtmoeder te worden was 
haar eigen zoontje. Omdat hij een beperking 
heeft was het voor hem moeilijk om buiten 
te spelen. Er was sprake van onbegrip in de 
buurt. Door met mensen in gesprek te gaan 
heeft Pascal kunnen uitleggen wat haar 
zoontje mankeerde. Daarna kwamen mensen 
naar haar toe wanneer er klachten waren. Het 
heeft dus echt gewerkt. 

Het buurthuis heeft ze niet meer. Het vorig 
jaar heeft ze een hersenbloeding gehad. Een 
buurthuis erbij was toch iets te veel. Dat 
vindt ze heel erg jammer. Ze is herstellende 
en mag niet klagen zegt ze. Op de vraag of 
ze toen hulp heeft gehad zegt ze “nee”, maar 
daar kiest ze zelf voor. “Ik ben niet iemand die 
veel hulp vraagt, omdat ik het eerst zelf wil 
proberen”. Ze weet zeker dat wanneer ze hulp 
zou vragen, dat verschillende mensen haar 
zouden helpen. 

Ze is buurtmoeder omdat ze het belangrijk 
vindt dat het goed gaat met de kinderen in 
de buurt. Daaronder zijn veel kinderen met 
beperkingen. Ze geeft ze normen en waarden 
mee en heeft daarbij veel voordeel van haar 
eigen ervaringen. Ook ouders kunnen bij 
haar terecht. De vragen die ze krijgt zijn heel 
divers: van een formuliertje helpen invullen 
tot ouders die het niet meer aankunnen met 
hun kind. Wanneer het grote problemen zijn, 
verwijst ze mensen door naar het Jeugdteam 
of het Wijkteam. Sommige zaken zijn zo 
dramatisch dat ze het niet kan oplossen.
Ze doet veel samen met haar broer. Ze vullen 
elkaar aan. Pascal heeft de kracht en haar 
broer zorgt o.a. voor de financiering. Hij 
gaat ook met de kinderen op survival in de 
Ardennen. Blijkbaar zit het in hun genen om 
zich in te zetten voor een ander.

“Ik ben niet
iemand die veel

hulp vraagt, omdat
ik het eerst zelf
wil proberen”

Bekijk op
via078.nl
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“Opa past
op zijn parel”
Crabbehof • Interview met Erik Winkelaar

Erik Winkelaar is met zijn partner helemaal uit 
IJsselstein bij Utrecht gekomen om op hun 
kleinkind te passen. Dat doen ze wanneer de 
nood aan de man is, zodat hun dochter kan 
gaan werken. Ze vinden het heel belangrijk om 
te doen. Omdat ze niet ‘om de hoek’ wonen 
is het geen optie om wekelijks op te passen, 
maar ze grijpen iedere kans aan om een band 
op te bouwen met de ‘kleine’.

Toen Erik Winkelaar zelf nog een kind was ging 
dat anders. Moeders werkten niet en zorgden 
altijd voor de kinderen. Opa’s en oma’s waren 
niet in beeld om op kinderen te passen. We 
concluderen dan ook dat opa’s en oma’s 
onmisbaar zijn om onze economie draaiende 
te houden. Op de vraag of we dat moeten 
accepteren is Erik heel stellig: “Dat accepteer 
ik graag”. Gewoon omdat het leuk is om te 
doen. Hij hoeft er ook niets voor terug. Ieder 
moment dat ze met hun kleinkind door kunnen 
brengen is welkom.

De wereld is niet meer te vergelijken met 
vijftig, zestig of zeventig jaar geleden. Het 
leven is gecompliceerd geworden, het is altijd 
druk en wat we doen en wat van ons verwacht 
wordt is voor bijna iedereen anders dan toen. 
Moeders en vaders werken vaak allebei om 
rond te kunnen komen en naast hun werk 
komen ze aan bijna niets anders toe dan hun 
gezin. 

Ouderen daarentegen hebben meer tijd dan 
vroeger. Ze zijn fitter en hebben meer tijd 
voor zichzelf en voor hun omgeving. Daarom 
passen ze op hun kleinkinderen, doen ze meer 
leuke dingen dan hún ouders deden en zijn 
ze daarnaast ook steeds vaker vrijwilliger. 
Ouderen zijn op allerlei manieren actief en 
een onmisbaar radertje geworden in een 
maatschappij die draait op vrijwillige inzet. Zij 
kunnen de ‘aandacht’ geven die we anders te 
kort zouden komen.

“De wereld is
niet meer te 

vergelijken met
vijftig, zestig of 

zeventig jaar 
geleden”

Bekijk op
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2322



“Het leven is een 
grote reis”
Wielwijk • Interview met Volkan Tekin

In Wielwijk zijn we welbewust voor de Turkse 
supermarkt gaan staan, omdat we niet alleen 
maar autochtone Nederlanders voor de 
camera willen krijgen. Na wat pogingen bij 
dames met kinderwagen en/of hoofddoek 
die onvoldoende Nederlands spreken of het 
gewoonweg te druk hebben, vinden we Volkan 
Tekin bereid om ons te woord te staan. In 
eerste instantie wil hij niet meewerken, omdat 
praten over wat je voor een ander doet niet bij 
zijn karakter en bij zijn cultuur past. Waarop ik 
hem vertel dat juist dit een zeer interessant 
thema is voor ons en of hij dat voor de camera 
wil vertellen. 

Volkan (spreek uit Wolkan) Tekin is een jonge 
Turkse ondernemer met een bedrijf in de 
Dordtse binnenstad. Ik herken hem omdat 
hij enige tijd geleden in AD de Dordtenaar 
stond. Op de eerste vraag of hij iets doet voor 
een ander is zijn antwoord “ja”. Hij probeert 
goed te doen en probeert die mensen te 
ondersteunen die het wat minder hebben. 
Wat hij precies doet wil hij niet delen, omdat 
dat persoonlijk is. Hij is terughoudend om 
daarover te praten. De gedachte daarachter is 
dat wanneer je iets goed doet en dat vertelt, 
het idee kan ontstaan dat je dat alleen maar 
doet om jezelf een goed gevoel te geven of 
om ermee te pronken. 

Het heeft voor hem juist waarde wanneer je 
iets doet en daar niet over praat, zodat het 
tussen jou en die ander blijft. “Die gedachte 
vindt zijn oorsprong in ons geloof (de Islam), 
maar het is van persoon tot persoon anders 
hoe hij of zij ermee omgaat”.

Hij vindt het zeker belangrijk om iets voor 
een ander te doen. “Ik zeg altijd: Het leven 
is een grote reis. Op die reis neem je vooral 
je ervaringen mee en dat is ook wat je 
achterlaat. Wat je materieel verdient is 
tijdelijk”. Daarmee doelt hij waarschijnlijk op 
de gedachte dat er nog iets na dit leven is, 
waar je meer welkom bent wanneer je iets 
goed voor een ander gedaan hebt. Maar hij 
doelt er ook op dat anderen herinneringen 
zullen hebben aan jou wanneer je er niet meer 
bent.  

“Dat je er iets voor terugkrijgt mag niet de 
achterliggende gedachte zijn, maar je krijgt 
er altijd iets voor terug”. En hier komt de 
ondernemer in hem naar boven: “Wanneer 
je onderneemt om veel geld te verdienen 
werkt dat niet, maar wanneer je onderneemt 
omdat het je passie is, komt het geld vanzelf”. 
Volgens mij zit Volkan vol met passie, iets 
wat we in Dordrecht goed kunnen gebruiken. 
Mission accomplished: Parel gevonden.

“Dat je er iets
voor terugkrijgt 

mag niet de 
achterliggende 
gedachte zijn”

Bekijk op
via078.nl
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“Eenzaamheid 
motiveert”
Sterrenburg • Interview met Wilma Molendijk

Op onze allereerste draaidag gaan we naar 
Sterrenburg. Naar woon- en zorgcentrum 
Het Sterrenwiel, in de veronderstelling dat 
we daar een Verborgen Parel kunnen vinden. 
Daar aangekomen blijkt de allereerste persoon 
die we aanspreken ons graag te woord willen 
staan. Grappig is dat ze met een vriendin is die 
er alles aan doet om buiten beeld te blijven, 
wat nog behoorlijk lastig blijkt. 

We komen heel gemakkelijk met Wilma 
Molendijk in gesprek en we mogen zelfs 
met haar mee naar boven in haar gezellige 
flat. Het hangt er vol met afbeeldingen van 
Dordrecht. Ze heeft ook een mooie glas-in-
lood afbeelding hangen van twee papegaaien. 
Die heeft een bekende voor haar gemaakt, 
omdat Wilma zijn gordijnen genaaid heeft. Een 
mooi voorbeeld van wederkerigheid. 

Wilma is vrijwilliger in de ontmoetingsruimte 
in Het Sterrenwiel en woont ook in het 
gebouw sinds 2002. Ze is al heel snel 
vrijwilliger geworden en runt haar eigen clubje 
op de zondagochtend. De meeste bezoekers 
zijn bewoners, maar in principe is iedereen 
welkom. De ontmoetingen zijn belangrijk 
voor de bewoners, omdat eenzaamheid toch 
wel een belangrijk punt is. De lockdown 
was lastig voor Wilma en voor de andere 
bewoners. Iedereen was op zichzelf en 
mensen misten het contact met anderen. 
Voor velen waren de zorgmedewerkers het 
enige contact met de buitenwereld. Ze heeft 

zelf heel weinig familie waarmee ze contact 
heeft. Door de vaccinaties is er gelukkig weer 
van alles mogelijk. Wilma is weer voorzichtig 
optimistisch over de net terug verkregen 
vrijheid, maar blijft voorzichtig.

Wilma is ook actief in het bestuur van de 
Dordtse Seniorenbond en heeft samen met 
een andere dame een reisclubje. Wilma is voor 
de leden altijd bereikbaar. Ze houdt daarom 
zelfs haar oude telefoonnummer aan, dat ze 
eigenlijk niet meer nodig heeft. Ik krijg de 
indruk dat het reisclubje veel meer is dan 
alleen een tweemaandelijks reisje. Omdat 
het clubje dit twintig jaar bestond zouden 
ze iets speciaals doen, maar door corona is 
dat niet doorgegaan. Ze hopen in november 
weer een reisje te kunnen maken. Wilma 
glundert wanneer ze eraan denkt. Je voelt 
hoe belangrijk de reisjes voor haar en voor 
anderen zijn en je voelt ook hoezeer Corona 
er voor onze ouderen in gehakt heeft. Wilma 
is iemand die graag iets voor een ander doet. 
Ze wordt er zichtbaar zelf gelukkig van en 
vergeet wellicht haar eigen eenzaamheid. 

“De lockdown
was lastig voor
de bewoners”

Bekijk op
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“Zorg ervoor dat 
mensen zich thuis 
voelen”
Sterrenburg • Interview met Anoushka van Beveren

Anoushka is vrijwilliger in het Tuinhuis in het 
Sterrenburgpark in Sterrenburg. Het Tuinhuis 
is geopend op 5 juli 2020. Anoushka vertelt 
dat het een beetje meer is geworden dan 
vooraf verwacht. Dat is niet te veel gezegd: 
Het is verreweg het leukste buurthuis dat ik 
ooit bezocht heb. Het is een soort blokhut 
met open keuken en een bar, alsof je gaat 
après-skiën in Oostenrijk of Zwitserland. Het 
buitenterras met overkapping ziet er dan weer 
uit alsof je op het terras van je lodge in Zuid-
Afrika na zit te puffen van een jeepsafari. Je 
krijgt het idee dat er een hek om het terras 
staat om de leeuwen buiten te houden.

Anoushka draait de bar en helpt mee in de 
keuken om de bestellingen te bereiden, maar 
ze is al 6 jaar vrijwilliger in allerlei functies. Ze 
heeft een rol bij het aansturen van de andere 
vrijwilligers. Haar devies is: “Zorg ervoor dat 
mensen zich thuis voelen”. Volgens haar lukt 
dat ook, want: “Het is hier een grote familie”.
Anoushka heeft het privé niet gemakkelijk 
gehad. Ze is al 10 jaar afgekeurd en toen haar 
ex-partner 7 jaar geleden overleed bedacht ze 
dat ze iets moest gaan doen, omdat ze thuis 
gek werd. Nadat ze in het winkelcentrum een 
advertentie zag hangen van e-Wheels begon 
ze daar als vrijwilliger. 

In die jaren is e-Wheels een instituut in 
de buurt geworden, met nu dus een eigen 
buurthuis.

Anoushka voelt zich thuis tussen de ongeveer 
vijftig andere vrijwilligers. Ook omdat ze 
weet dat ze met iets belangrijks bezig is. 
Ze voelt zich een schakel tussen mensen, 
praat makkelijk en is geïnteresseerd in de 
bezoekers. Ze luistert en mensen weten 
dat ze gehoord worden. Ze bindt bezoekers 
aan het Tuinhuis en aan elkaar en doet een 
stapje meer wanneer dat nodig is. Ze heeft 
voldoening wanneer ze mensen blij maakt. 
Daarbij maakt ze als ervaringsdeskundige 
gebruik van haar eigen ervaringen. “Als je 
zelf weet hoe eenzaam, alleen en machteloos 
je je kunt voelen, kun je jezelf in anderen 
verplaatsen”.

“Als je zelf
weet hoe eenzaam, 

alleen en machteloos 
je kan voelen, kun 
je jezelf in anderen 

verplaatsen”
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“Coronadilemma 
of wanneer 
wordt alles weer 
normaal?”
Sterrenburg • Interview met Johan Jutten

Voor de Jumbo in Sterrenbrug interviewen 
we begin september Johan Jutten. Hij vertelt 
dat hij een-op-een bijles heeft gegeven aan 
leerlingen van het Vmbo op het Daltoncollege, 
maar dat hij daar door “die corona” mee heeft 
moeten stoppen. Tijdens de lockdown(s) was 
het niet mogelijk om les te geven, maar nu de 
scholen weer begonnen zijn, zit hij met een 
dilemma: “Ik wil terug, maar kan ik terug?” Hij 
vindt het dankbaar werk en hij mist het. Ook 
omdat hij gemerkt heeft dat hij er leerlingen 
echt mee helpt. 

De vraag die hem dagelijks bezighoudt 
is: “Kunnen we alles weer doen en wordt 
alles weer normaal?” Ondanks dat hij zelf 
gevaccineerd is, wil hij mensen in zijn 
omgeving niet in gevaar brengen. Het verhaal 
gaat dat je ook met vaccinatie op dat moment 
niet voldoende veilig bent. Ook al zou hij niet 
zelf ziek worden wanneer hij geïnfecteerd 
wordt, dan is hij toch een risico voor zijn 
omgeving. En als er één ding is dat Johan niet 
wil, dan is het anderen in gevaar brengen.

Hij denkt na over oplossingen, zoals werken 
vanachter een spatscherm of een derde 
vaccinatie. Nu is zijn keuze simpel: als hij 
door geen bijles te geven kan voorkomen dat 
mensen ziek worden, dan doet hij dat dus 
niet. Johan heeft nog geen contact gehad met 
de school om te kijken of ze een oplossing 
hebben voor zijn dilemma, maar dat gaat hij 
wel doen.
“We doen net of er niets aan de hand is, maar 
dat is niet waar”, zegt Johan. En hij heeft 
gelijk, want zeven weken later hebben we 
weer zevenduizend geïnfecteerden per dag. 
Wanneer ik eind oktober dit verhaal schrijf 
lijkt Johans verhaal representatief voor de 
moeite die we hebben om los te komen van 
“die corona”. We willen dat alles weer normaal 
is, maar de vraag wanneer en onder welke 
voorwaarden dat zou zijn is actueler dan toen 
Johan erover sprak. Wanneer wordt alles weer 
normaal? 

“Ik wil 
anderen niet 

in gevaar 
brengen”

Bekijk op
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“Hoe slecht je 
het ook hebt er is 
altijd ruimte voor 
een ander”
Stadspolders • Interview met Lloyd Smit

Op het Pearl Buck-erf in Stadspolders komt 
er, terwijl we een korte lunch nuttigen in de 
motregen, een rammelende auto aanrijden 
met een droger of wasmachine in de 
achterbak. Wanneer er een beul van een vent 
uitstapt met een woeste ringbaard, bedenk ik 
mij geen moment en spreek ik hem aan. Wat is 
het verhaal achter die droger of wasmachine? 
Wanneer er een bakbeest van een American 
Stafford uit de auto springt denk ik: “Waar 
ben ik aan begonnen?”. De hond blijkt echter 
heel lief en gehoorzaam en op bevel van Lloyd 
springt hij zo terug in de auto.

Lloyd Smit is een man met een verhaal dat de 
moeite waard is. Hij heeft het niet gemakkelijk. 
Na een moeizame scheiding krijgt hij de zaken 
langzaam weer op een rijtje. Hij woont in een 
klein huis en de droger is om zijn leven iets 
gemakkelijker te maken. De droger krijgt hij 
gratis, wanneer hij een wasmachine naar de 
milieustraat brengt. Zijn vriendin is er toevallig 
achter gekomen dat de droger, die een 
bekende weg wilde gooien, nog werkt en zo 
is iedereen geholpen. Goeie deal en een mooi 
staaltje wederkerigheid.

Hoe robuust Lloyd ook overkomt, zo vriendelijk 
is zijn uitstraling. Het gaat niet goed met hem, 
maar alles wat hij heeft meegemaakt ziet hij 
als levenservaring. Wellicht leert het hem een 
beter mens te zijn. Hij vindt het heel speciaal 
dat we hem vandaag aanspreken, omdat hij 
zich erop betrapt dat hij vaak mensen helpt. 
Ondanks dat hij het zelf moeilijk heeft, vindt 
hij het toch belangrijk om iets voor een ander 
te doen. “Helpen waar je kan en goed doen zit 
in mij”, zegt hij. Hij heeft de andere kant van 
het leven gezien, maar ondanks dat hij het 
moeilijk heeft gehad vindt hij het een kwaliteit 
om dankbaar te blijven. “Hoe slecht je het ook 
hebt, er is altijd ruimte voor een ander”.

“Helpen waar 
je kan en 

goed doen zit 
in mij”

Bekijk op
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“Zo ben ik 
opgevoed”
Stadspolders • Interview met Ciska de Goede

In Stadspolders lopen we Ciska de Goede 
tegen het lijf. Zij komt uit een gezin dat 
altijd bezig is voor allerlei goede doelen. Zo 
lopen ze collectes voor het KWF en voor de 
Brandwondenstichting en zijn ze vooral actief 
voor gymnastiekvereniging DVO, wat staat 
voor ‘Door Vrienden Opgericht’. Zoals het in 
dat soort gezinnen gaat doet Ciska gewoon 
mee, zowel bij de collectes als bij DVO. Op de 
vraag waarom ze dat doet zegt ze: “Ik ben 
zo opgevoed”. Wanneer ik haar vraag of ze 
ook voor de Nierstichting zou lopen wanneer 
ze gevraagd zou worden zegt ze zonder 
bedenken “ja”.

Ciska sport sinds haar vierde jaar en ze 
heeft meegedaan aan de Nederlandse 
kampioenschappen ritmische gymnastiek, 
waar ze zelfs gouden medailles heeft 
gewonnen. Ze sport nog steeds bij DVO en 
ze doet aan fitness. Tot voor kort gaf ze 
ook les. Ze was 12 jaar oud toen ze begon 
met lesgeven. Eerst als assistent en later 
zelfstandig. Wanneer je er maar lang genoeg 
op zit en wanneer je trainster merkt dat je 
mogelijk zou kunnen stoppen, word je op een 
gegeven moment gevraagd om te helpen bij 
het les geven, waardoor je er als het ware 
inrolt. Ze heeft balletles gegeven aan de 
kunstschaatsers in Dordrecht en aan de turn-
selectie van DVO. Daarna heeft ze lesgegeven 
bij de ritmische gymnastiek.

Lesgeven doet ze vanuit haar hart. Het is 
belangrijk anderen aan het sporten te krijgen 
en het is een manier om actief met de sport 
bezig te blijven nadat je zelf actief gestopt 
bent. Goed trainen vindt Ciska belangrijk, 
maar het is minstens net zo belangrijk dat 
de kinderen plezier hebben. Praten en lachen 
hoort gewoon bij sport.

Waardering vindt ze belangrijk. Ze vindt het 
fijn als ze bij de club zien dat je er veel voor 
doet, want het is veel meer dan alleen aan 
paar uur lesgeven. Er komt nog van alles bij. 
Maar het allermooiste is voor haar de lach op 
gezicht van de kinderen.

“Het 
allermooiste
is de lach op 

gezicht van de 
kinderen”
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“Herinneringen die 
je voor altijd mee 
kunt nemen”
Stadspolders • Interview met Anke Stolk

Wanneer je met Anke Stolk praat, word 
je gelijk vrolijk. Ze neemt je door haar 
enthousiasme mee op haar vakanties met 
mensen met een beperking. Ik krijg het idee 
dat er niets leukers is dan dat. Natuurlijk weet 
ik wel beter van die paar keer dat ik zelf met 
de doelgroep heb gewerkt. Ik kon me moeilijk 
verplaatsen in de mensen en geloof me: het 
is even schrikken wanneer je beseft dat de 
persoon die, met zijn broek op zijn schoenen 
zijn derrière de lucht in stekend, van jou 
verwacht dat jij zijn billen afveegt.

Ik vermoed dat Anke nergens van schrikt en 
dat het haar voldoening geeft om met mensen 
met een beperking te werken. Ze noemt 
de groepsvakanties “een week een feestje 
vieren”. 

Ze is opgeleid om de doelgroep te werken, 
maar ze vindt het toch heel anders dan 
wanneer ze gewoon aan het werk is. “Je gaat 
naar Disneyland of naar andere leuke plekken”. 
Ze geniet van de mensen en van de grappige 
momenten. Je maakt dingen mee die je met 
‘normale’ mensen niet zou meemaken. Het 
kost veel energie, maar die energie krijg je ook 
terug, wanneer je de mensen ziet genieten. 
“Het zijn herinneringen die voor altijd mee 
kunt nemen”. 

Anke is het beste voorbeeld dat je iets 
terugkrijgt wanneer je je inzet voor een ander. 
Ze heeft haar man leren kennen op dezelfde 
vakantiereizen en nu is er een kleine op komst. 
Gevolg is wel dat ze overweegt om te stoppen 
met de groepsvakanties. Ze is er nog niet 
helemaal uit of ze haar baby een week bij 
een ander achterlaat om vrijwilligerswerk te 
kunnen doen. Ik verwacht dat Anke liever bij 
haar baby zal zijn, zodat ze net als vele andere 
moeders even een pauze neemt van alle extra 
dingen. Er is tenslotte niets belangrijker dan 
je kinderen. Maar wanneer er weer tijd is en 
ruimte in haar hoofd, zal ze ongetwijfeld weer 
meegaan op vakantie om een feestje te vieren.

“Zo’n uitstapje
is een week een 
feestje vieren”
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“Als je buurt het 
goed doet, doe jij 
het ook goed”
Reeland • Interview met Vincent Schotel

In gesprek met Vincent Schotel zweef ik 
op een wolk. Ik denk terug aan begin jaren 
tachtig toen ik met lang haar in een roze 
tuinbroek demonstreerde voor wereldvrede 
en tegen kruisraketten. Samen met mijn 
hippie-vrienden geloofde ik in een betere 
wereld. Sindsdien is het niet beter geworden, 
maar door de positieve uitstraling van Vincent 
begin ik toch te geloven dat het nog goed kan 
komen met deze wereld. 

Vincent is vrijwilliger in ‘Het Koffiehuis’ en 
hij vindt het leuk om de buurt schoon te 
houden. Met een prikker en een vuilniszak 
loopt hij regelmatig door de wijk. Om het nog 
mooier te maken repareert hij ook nog eens 
elektrische apparaten die anders weggegooid 
zouden worden, voor mensen die geen nieuwe 
apparatuur kunnen aanschaffen.

Hij heeft een burn-out gehad en is aan het 
re-integreren in ‘Het Koffiehuis’. Daarnaast 
heeft hij meer dan genoeg tijd over, die hij 
vult met koffie drinken en kletsen met andere 
buurtbewoners. Hij vindt een goede buurt en 
een goed netwerk belangrijk en is bereid daar 
energie in te steken. Hij helpt mensen die hulp 
nodig hebben en dat is wederkerig. Wanneer 
hij hulp nodig heeft zijn er genoeg buren die 
voor hem klaar staan. 

Door elkaar te leren kennen kom je erachter 
wat je kwaliteiten en gebreken zijn. Wanneer 
ik insinueer dat het ook eigenbelang is pareert 
hij dat met: “Als je buurt het goed doet, doe 
jij het ook goed”. Bam…, daar heb ik niet van 
terug. Hij vindt het niet belangrijk dat hij er 
iets voor terugkrijgt, maar hij vindt wel wat hij 
zelf nodig heeft en dat is gezelschap. Hij vindt 
het juist belangrijk dat je energie toevoegt. 
Zijn overtuiging is dat die energie vanzelf 
terugkomt. Ik denk: “Geef hem een baan 
bij Eneco, dan lost hij de energiecrisis ook 
meteen op”. 

“Met een 
prikker en een 

vuilniszak loop ik 
regelmatig door 

de wijk”
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“Fietsen voor
het goede doel”
Reeland • Interview met Leon Vink

Wanneer Leon Vink mij aanspreekt of ik 
lootjes wil kopen voor de honkbalclub van 
zijn broer moet ik hem helaas nee verkopen. 
Honkbal is niet mijn sport en ik heb al lang 
geleden bepaald waaraan ik mijn centjes 
doneer. Bovendien heb ik tegenwoordig nooit 
cash op zak. Al moet ik goed oppassen dat 
ik dat niet als uitvlucht gebruik wanneer er 
iemand met een rammelende collectebus 
voor mijn deur staat, want tegenwoordig zijn 
collecteurs steeds vaker voorbereid op een 
cash-loze maatschappij. Ik heb ze al met een 
pinapparaat en met een QR-code aan de deur 
gehad en zeg dan maar eens “nee” zonder je 
geloofwaardigheid te verliezen. 

Ook Leon blijkt mee te doen aan een moderne 
manier van geld inzamelen. Hij fietst voor 
het goede doel. Er zijn vele sponsorlopen en 
fietstochten in binnen en buitenland en grote 
groepen trekken zelfs naar legendarische cols 
in Frankrijk als de Alpe d’Huez en de Mont 
Ventoux. Het is een populaire manier van geld 
inzamelen omdat het je eigen gezondheid en 
prestatie koppelt aan een goed doel. Je laat 
zien dat je bereid bent “een inspanning te 
leveren voor het welzijn van een ander”. 

Leon fietst samen met oud-militairen met 
PTSS oftewel ‘Post-traumatische Stress-
stoornis’ om geld in te zamelen voor mensen 
met kanker. Leon is twee jaar geleden met de 
groep in Zweden geweest, waar ze meer dan 
anderhalf miljoen euro opgehaald hebben en 
daar is Leon maar wat trots op. Het is een 
geweldige belevenis met een groep te fietsen 
in het buitenland, een ervaring die niemand je 
meer afneemt.

Leon is iemand die altijd en overal voor 
iedereen in de weer is. Het woordje ‘nee’ zit 
niet in zijn vocabulaire. Wanneer zijn telefoon 
gaat tijdens het interview kan hij dan ook de 
verleiding niet weerstaan om de telefoon op 
te nemen. Het is zijn moeder die hem eraan 
herinnert dat hij de hond nog uit moet laten. 
Wanneer hij de telefoon neerlegt en zijn 
excuses aanbiedt voor het oponthoud stel ik 
hem nog twee vragen. Daarna maakt hij snel 
de microfoon los die aan zijn jas vastgeklikt zit 
en gaat hij er als een haas vandoor. Wellicht 
onderweg naar huis om de hond uit te laten, 
tenzij er onderweg iets tussendoor komt dat 
ook nog even gefikst moet worden.

“Ik fiets
samen met oud-

militairen met 
PTSS om geld in 
te zamelen voor 

mensen met
kanker”

Bekijk op
via078.nl
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“Verbeter de 
wereld, begin bij 
jezelf”
Reeland • Interview met Ron Holleman

Bij het Vogelnest stikt het van de mensen die 
iets voor een ander doen. Ron Holleman is 
een van hen. Hij doet het interview vanuit zijn 
scootmobiel. Of hij eruit kan komen en of hij 
überhaupt kan lopen weten we niet, maar voor 
Ron schijnt het allemaal niet zo veel uit te 
maken. Hij straalt vooral rust uit en hij heeft 
verrassend veel energie voor iemand, zittend 
in een scootmobiel.

Ron vertelt dat hij betrokken is bij een 
organisatie met de naam ‘Mag het ook lokaal 
zijn’. Afgelopen 5 september hebben ze 
voor het eerst een festival met Hollandse 
muziek georganiseerd op het Vogelplein. 
Speciaal bedoeld voor buurtbewoners met 
medewerking van lokale artiesten, die allemaal 
gratis optraden. Hij benadrukt dat het vooral 
een gezellige leuke middag was voor de 
‘minderbedeelden’. Een betaalbare middag 
waar mensen lekker mee konden zingen en 
waar ze verzoekjes aan konden vragen. ‘Mag 
het ook lokaal zijn’ wil langzaam uitbreiden 
en ze zijn bezig met het organiseren van een 
vergelijkbare activiteit in Sterrenburg. Ze 
willen in alle wijken iets doen, maar zijn ook in 
gesprek met schouwburg ‘Kunstmin’. Het zou 
mooi zijn wanneer de minder bedeelden ook 
eens op het ‘rooie pluche’ kunnen zitten. 

Hij liep al lang met het idee om een eigen 
versie van ‘Op volle toeren’ te maken. Hij was 
in het verleden geluidsman voor een aantal 
zangers en wil graag iets terug doen. Een 
motivatie was ook het overwinnen van zijn 
‘pleinvrees’.

Hij is ook bezig met de energietransitie. Nadat 
er een energiecoach bij hem thuis is geweest, 
is hij gevraagd een masterclass toe te spreken 
als ervaringsdeskundige. Dat was gisteren en 
hij heeft er een goed gevoel over. Hij heeft 
wel een paar leuke tips kunnen geven aan de 
deskundigen. Het bezoek van de energiecoach 
heeft ervoor gezorgd dat hij minder tocht 
heeft in huis en het zal ook een paar tientjes 
per jaar schelen aan energiekosten. Dat is 
toch mooi meegenomen als minderbedeelde. 
Maar ook als er niemand bij hem langs was 
geweest, had hij er iets aan gedaan. De reden 
daarvoor is heel simpel zegt hij: “Verbeter de 
wereld, begin bij jezelf”.

“Het zou mooi 
zijn wanneer de 

minderbedeelden 
ook eens op het 

‘rooie pluche’ 
kunnen zitten”

Bekijk op
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“Mantelzorgen is 
een kunst”
Reeland • Interview met Bert Sterk

Bert Sterk is mantelzorger. Daar heeft hij 
niet voor gekozen. Dat is hem (en zijn vrouw) 
overkomen. Zijn vrouw is ziek en bedlegerig en 
vanzelfsprekend zorgt hij voor haar. Het komt 
allemaal weer goed gelukkig, maar het gaat 
lang duren. 

In het dagelijks leven is Bert glaskunstenaar. 
De glaskunst staat momenteel op een laag 
pitje, maar zijn exposities gaan wel door. 
Wanneer hij er zelf niet is zorgt hij dat 
er iemand is die de zorg voor zijn vrouw 
waarneemt, ook omdat ze anders de hele 
dag alleen is. Op de vraag hoe het zou zijn 
geweest, als hij voor een baas had gewerkt 
zegt hij: “Dat hadden wij ook geconcludeerd, 
dat is niet te doen”. Dan had hij zorgverlof 
moeten nemen. “Er kan namelijk niet altijd een 
vrijwilliger bij zijn. Dat gaat echt niet”. 

Conclusie is dat het gewoon moeilijk is om 
mantelzorger te zijn en daarnaast ‘normaal’ je 
beroep uit te oefenen. Dat geldt ook voor Bert: 
“Als kunstenaar moet je hoofd leeg zijn en dan 
moet je door kunnen werken. Dat lukt nu niet, 
omdat ik dingen voor mijn vrouw moet doen. 
Wanneer je voortdurend afgeleid bent, kun je 
er niet met je hoofd bij zijn en dan komt er 
dus ook niets uit je vingers”. Bert vindt het 
niet erg. “Het komt wel weer”. Hij accepteert 
de situatie zoals het is en wanneer zijn vrouw 
straks weer beter is pakt hij de glaskunst 
weer op. Mantelzorger: Hoewel het klinkt 
als een beroep, bestaat er geen opleiding 
voor. Het is niet meer dan het lot dat je hebt 
te accepteren en hoe het moet mag je zelf 
uitzoeken. “Mantelzorgen is een kunst”.

“Hoewel het
klinkt als een 

beroep, 
bestaat er geen 
opleiding voor”

Bekijk op
via078.nl
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“We zijn allemaal 
Dordtenaren”
De Staart • Interview met Masum Kolkilic

Wanneer je over de Oranjelaan de Staart 
binnen rijdt ligt aan je linkerhand een soort 
schuurtje, een laag gebouw met een flauw 
puntdak, waar altijd mensen rondhangen. 
Al lang vraag ik mij af wat er in het gebouw 
gebeurt, dus ik grijp de kans om mijn 
nieuwsgierigheid te bevredigen. Buiten zitten 
allemaal Turkse heren en wanneer ik zeg wat 
we komen doen, verwijzen ze ons naar binnen. 
Daar is een meneer aan het werk achter zijn 
laptop, die ons (na enig telefonisch overleg) te 
woord staat. 

Masum Kolkilic is een Turkse Dordtenaar. 
Hij vertelt dat we ons hier bevinden in een 
Maatschappelijk Culturele Stichting met 
een gebedsruimte. In tegenstelling tot een 
moskee zijn ze bijna altijd open. Tot wel 
veertien, vijftien uur per dag. Iedereen is 
welkom, maar er komen vooral veel Turkse 
mensen uit de Staart. Wat ze doen omschrijft 
hij als sociale, culturele en maatschappelijke 
activiteiten. Ze bieden ook humanitaire hulp 
aan alle Dordtenaren die bij hen om hulp 
vragen. Humanitaire hulp varieert van voedsel 
aanbieden tot schoolspullen of een laptop 
voor kinderen uit gezinnen die zich dat niet 
kunnen veroorloven. 

Ze organiseren van alles en nog wat. Dit 
weekend is er een fancy fair waarvan de 
opbrengst naar een goed doel gaat. Masum is 
al 9 jaar bestuurslid. “We organiseren en doen 
alles samen met leden en bestuursleden”. Het 
belang van het cultureel centrum is de laatste 
jaren gegroeid, omdat de buurthuizen zijn 
gesloten. Daardoor is het een soort buurthuis 
geworden. Ze hebben ook contact met de 
wijkmanager. 

Masum vindt het leuk om te doen, maar het 
heeft ook met zijn karakter te maken en met 
zijn geloof. Hij vindt dat we elkaar moeten 
helpen en dat we één gemeenschap moeten 
zijn. “We zijn tenslotte allemaal Dordtenaren”.

“We organiseren 
en doen alles 

samen”

Bekijk op
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“Dan krijg ik 
bloemen en 
koeken”
De Staart • Interview met Ton Visser

Ton Visser is 81 en al op zijn vijftigste 
met pensioen gegaan. Iets wat nu bijna 
ondenkbaar is, zeker als je weet hoe graag 
Ton de armen uit de mouwen steekt. Hij 
heeft iets met techniek. Hij heeft 17 jaar bij 
Mercedes gewerkt en 12 jaar bij Philips in de 
machinebouw. Sindsdien is hij overal actief 
bezig geweest bij allerlei projecten. Thuis 
zitten is niets voor hem. Vandaag knapt hij 
fietsen op. De fietsenwerkplaats is een nieuw 
project van ‘Geef het Dordt’. Binnenkort 
wordt er een overkapping achter het gebouw 
geplaatst waar geklust kan gaan worden. 

Vandaar dat Ton vandaag gewoon in de 
buitenlucht aan het werk is. Ton woont 
in de buurt en toen hij voor het gebouw 
fietsen zag liggen is hij gewoon naar 
binnen gelopen en heeft hij zijn diensten 
aangeboden. Op andere dagen heeft hij 
nog veel meer vrijwillige baantjes. Zo 
heeft hij een fietsenwerkplaats opgezet in 
Crabbehof voor minder draagkrachtigen en 
heeft hij een kleuterschool omgebouwd tot 
horecagelegenheid. Momenteel werkt hij 
ook nog bij SDZ (Stichting Duurzame Zorg) 
in Wielwijk. Dat is een bedrijfje waar ze 
hergebruik maken van hulpmiddelen zoals 
rollators en ziekenhuisbedden. 

De spullen worden voor een gering bedrag 
verkocht of weggegeven. Zo meteen gaat 
hij naar Sterrenburg waar hij ‘rollator- en 
rolstoelspreekuur’ houdt. Dat doet hij ook in 
het Waterwiel en de Merwelanden. 
Ton vindt het niet belangrijk dat hij er iets 
voor terugkrijgt, maar dat krijgt hij wel. 
Mensen vragen uit dankbaarheid: “Wat krijgt 
u van me?” waarop Ton zegt dat een glimlach 
genoeg is. Dan houdt de mevrouw vol: “Wilt u 
bloemen of koeken?” waarop Ton benadrukt 
dat het gratis is. Maar ze gaat toch naar het 
winkelcentrum en dan neemt ze bloemen mee 
en koeken. Dat is echt leuk om mee te maken. 
Bij de fietsenwerkplaats kunnen ze altijd 
mensen gebruiken. Mensen die een beetje 
technisch zijn en vooral gemotiveerd. Dat 
is volgens Ton het belangrijkste en daar 
ontbreekt het bij Ton duidelijk niet aan.

“Een 
glimlach 

is 
genoeg”

Bekijk op
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“Ik ben aardig 
stressbestendig” 
Krispijn • Interview met Joshua Vugts

Gedurende het hele project zijn we op zoek 
naar jongeren die iets doen voor een ander. 
Een aantal keer hebben we opnames gemaakt, 
maar uiteindelijk blijkt het net iets te mager 
om er een filmpje van te maken. Dan ineens 
lopen we in Krispijn Joshua tegen het lijf.

Joshua helpt zijn broertje en zusjes waar 
hij kan en na school werkt hij bij een 
huisartsenpraktijk. Huisartsenpraktijk, vraag 
ik verbaasd, hoe oud ben je dan? Zeventien 
zegt Joshua. Hij vertelt dat hij ooit zijn been 
gebroken heeft en daarvoor bij de huisarts 
terecht kwam. Omdat hij nogal van slag was 
stelde de arts hem gerust met wat vragen, 
waarop Joshua vertelde dat hij stage moest 
lopen en geïnteresseerd was in de zorg. 
Gevolg was dat Joshua een half jaar stage 
ging lopen bij dezelfde huisartsenpraktijk. 
Daarna waren ze zo tevreden met hem dat ze 
hem een contract aanboden. Hij heeft er bloed 
geprikt, vaccinaties gegeven en hechtingen 
verwijderd. Hij heeft daarvoor binnen de 
praktijk certificaten gehaald, waardoor hij 
onder toeziend oog van de arts bepaalde 
handelingen mag verrichten.

Joshua denkt dat hij een roeping heeft. Zijn 
moeder is ook verpleegkundige. Zijn droom 
is op de ambulance te rijden. Hij beseft dat 
het een pittig baantje is, maar Joshua denkt 
dat hij daar wel tegen kan. “Ik ben aardig 
stressbestendig”, zegt hij.

Omdat zijn ouders allebei werken verzorgt 
hij ’s ochtends zijn broertje en zusjes. Hij 
zorgt dat ze op school komen en dat ze wat 
lekkers te eten en drinken hebben wanneer 
ze thuiskomen. Hij is gewend om te helpen 
met het huishouden, omdat zijn moeder veel 
werkt. Hij vindt het niet belangrijk om er iets 
voor terug te krijgen. De eerste anderhalf jaar 
heeft hij bij de huisarts gratis gewerkt. Het 
mooiste is de kennis die hij heeft opgedaan en 
de dankbaarheid van de mensen. “De lach op 
iemands gezicht wanneer je een goed bericht 
mag geven, is niet in geld uit te drukken”.

“De eerste 
anderhalf jaar 
heb ik gratis 

bij de huisarts 
gewerkt”

5150
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“Contact met 
mensen is goed 
voor mijn taal”
Krispijn • Interview met Hassan Ali

Hassan komt uit Irak en is vrijwilliger bij 
de Koloriet in Krispijn. Hij ontvangt gasten, 
zorgt voor de koffie en ondersteunt bij de 
activiteiten. Hij is vrijwilliger om Nederlands 
te leren. Daarnaast heeft hij ook taalles, maar 
door de pandemie schiet dat erbij in.

De taallessen vinden nu online plaats en 
Hassan zegt dat dit voor hem erg moeilijk is: 
“Contact met mensen is goed voor mijn taal”. 
Dat maakt vrijwilliger zijn, zeker in coronatijd, 
nog belangrijker. Hij heeft nu een uitkering, 
maar hij vindt het vreselijk om daarvan 
afhankelijk te zijn: “Een uitkering is iets voor 
oude of zieke mensen, maar zeker niet voor 
mij”. Wanneer hij voldoende Nederlands 
spreekt wil hij gaan werken. Hij is nu heel 
blij met zijn baantje bij de Koloriet, omdat hij 
anders gewoon thuis zou zitten.

Sinds twee jaar is hij ook vrijwilliger bij het 
Rode Kruis. Hij heeft een EHBO-diploma 
behaald en een speciaal diploma voor 
kinderen. EHBO is zijn hobby, omdat hij graag 
mensen helpt. Voordat hij naar Nederland 
kwam woonde hij in Saoedi-Arabië, waar hij 
ook de wens had om vrijwilliger te worden bij 
het Rode Kruis. Dat mocht echter niet, omdat 
daar alleen Saoedi’s vrijwilliger mogen worden. 

Toen hij in Nederland kwam heeft hij zijn 
wens in vervulling gebracht en is vrijwilliger 
geworden bij het Rode Kruis, waar hij nu twee 
jaar actief is. EHBO is echt belangrijk volgens 
Hassan: “Iedereen zou een EHBO-diploma 
moeten hebben”. In zijn werk bij de Koloriet 
komt het ook goed van pas. De dag voor dit 
interview was er zelfs nog twee keer een 
ambulance nodig. Hassan heeft de mensen 
verzorgd totdat de ambulance kwam. Voor 
Hassan is vrijwilligerswerk een manier om te 
integreren. Hij is blij dat hij die kans krijgt. 

“Een uitkering
is iets voor oude 
of zieke mensen, 
maar zeker niet 

voor mij”
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“Mensen die 
geen tijd hebben, 
hebben de meeste 
tijd voor een 
ander”
Binnenstad • Interview met Rianne den Bok

Wanneer ik Rianne vraag of ze iets doet voor 
een ander zegt ze: “Ik denk dat ik wel iets 
voor een ander doe”. Ik kom er snel achter dat 
dat een eufemisme is. Rianne doet van alles 
voor anderen en nog steeds heeft ze tijd over 
voor zichzelf. Vandaag is ze met een vriendin 
een dagje shoppen in de binnenstad. Rianne 
werkt in de zorg in het Erasmusziekenhuis en 
als vrijwilliger maakt ze de Augustijnenkerk 
schoon. Daarnaast bezoekt en verzorgt ze via 
de kerk een oud vrouwtje. Vijf jaar geleden 
heeft ze op verzoek van de stichting ‘Woord 
en daad’ een commissie opgezet om een 
kringloopwinkel te realiseren. Heel creatief 
hebben ze die winkel, die inmiddels gevestigd 
is aan de Toulonselaan, ‘de Loop’ genoemd en 
volgens Rianne “loopt het” als een tierelier. 
Ze vindt zelf niet dat ze veel doet. Ze is van 
mening dat het leven leuker is, wanneer we 
elkaar helpen. “We zijn op de wereld niet 
alleen maar voor onszelf”.

Wanneer ik haar vraag of ze zoveel tijd heeft 
zegt ze: “Mensen die geen tijd hebben, hebben 
de meeste tijd voor een ander”, waarop ik 
als interviewer enigszins verward raak. Ze 
licht het als volgt toe: “Toen ik de commissie 
samenstelde voor het organiseren van de 
kringloopwinkel heb ik mensen benaderd die 
het al druk hebben, want die hebben tijd. 
Mensen die geen zin hebben, hebben ook 
nooit tijd. Mensen die nooit iets doen en die 
zeggen dat ze geen tijd hebben, die doen ook 
echt niks. Het schiet niet op om die mensen 
te vragen”.

Geloof is voor haar een bindende factor. 
“Doordat ik in een bepaalde kring zit kom ik 
een bepaald soort mensen tegen”. Ze vindt 
het gewoon gezellig om samen met anderen 
iets te doen. Iets doen voor een ander geeft 
een goed gevoel en je bent nuttig bezig. Ze 
noemt het zelf een “beetje” calvinistisch. “Je 
wilt tenslotte niet lui zijn”, waarop ik toch een 
beetje moet glimlachen.

“Het is 
gewoon gezellig 
om samen met 
anderen iets te 

doen”
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“Ik geloof dat 
er op andere 
momenten iets bij 
je terugkomt”
Binnenstad • Interview met Gerben Gerrit Verhaar

Op het Scheffersplein, vóór stripwinkel Sjors 
en met uitzicht op Scheffers Huiskamer en 
Visser’s Poffertjes loop ik Gerben Gerrit tegen 
het lijf. Gerben Gerrit, die er met zijn woeste 
baard uitziet of hij zo uit de tv-serie ‘Vikings’ 
is gestapt, blijkt een onderneming te hebben 
in de binnenstad. Sinds kort is hij gevestigd 
aan de Tolbrugstraat Landzijde. Voorheen zat 
hij in ‘Door’, dat momenteel verhuist naar ‘de 
Munt’. Aangezien dat gebouw een stuk kleiner 
is dan het oude Belastingkantoor kan niet 
iedereen meeverhuizen. 

Gerben Gerrit is grafisch ontwerper en 
maakt o.a. logo’s en posters. Hij doet dat ook 
regelmatig gratis. Wanneer hij kan helpen 
omdat er bijvoorbeeld weinig budget is en 
hij vindt dat het een groot belang heeft, dan 
vindt hij het leuk om te doen. Zo heeft hij 
voor Via Cultura ‘om niet’ een nieuw logo 
en een serie posters in een nieuwe huisstijl 
ontworpen. 

Hij weet dat ‘Via Cultura’ een belangrijke 
maatschappelijke rol vervult in Dordrecht 
en niet overloopt met bakken geld. De 
onderwerpen die Via Cultura aansnijdt 
dienen gehoord te worden en dus is daaraan 
bijdragen voor hem belangrijk.

Gerben Gerrit hoeft niet per se iets terug 
voor wat hij doet. Zeker niet in financiële zin. 
“Uiteraard moet er geld verdiend worden 
om te kunnen leven, maar ik geloof er heel 
erg in dat er op andere momenten iets bij je 
terugkomt”. Op de vraag of hij dat belangrijk 
vindt zegt hij: “Ja, ik vind het wel belangrijk 
om er iets voor terug te krijgen. Mijn hulp 
is niet onvoorwaardelijk, maar dat kan ook 
d.m.v. een wederdienst of een connectie die 
waardevol blijkt te zijn”. Hij gelooft dus echt 
in wederkerigheid. Iets dat in een stad als 
Dordrecht, die bestaat uit verbindingen tussen 
mensen, noodzakelijk is om het geheel goed 
te laten functioneren.

“Wanneer er
weinig budget is 
en iets een groot 
belang heeft, vind 
ik het leuk om te 

helpen”

Bekijk op
via078.nl

5756



“Door vragen 
te stellen 
regenereren 
mensen zichzelf”
Binnenstad • Interview met Patrick Asmawidjaja 

Op een van mooiste plekken van Dordrecht, 
met uitzicht op Grieks Restaurant Olympiada, 
de Stadsbibliotheek en het terras van 
de Centre Ville, onder toeziend oog van 
de gebroeders De Witt en Xuan Tran, de 
Vietnamese dichter en loempialegende, raak ik 
in gesprek met Patrick Asmawidjaja. 

Het duurt even totdat ik door heb waar hij 
het over heeft. Patrick is als een ballonnetje 
gevuld met helium, dat iedere keer dreigt 
te ontsnappen. Patrick is ons ‘normale 
stervelingen’ ver vooruit. Hij doet iets voor 
een ander wanneer het hem gevraagd wordt. 
Hij probeert om niet vóór mensen te denken, 
maar probeert mensen te helpen bij hun 
ontwikkeling. Voorwaarde is dat mensen hem 
ook helpen te ontwikkelen. Zo heeft hij af en 
toe stagiaires, die hem helpen met ‘circulaire 
stadslandbouw’. Hij helpt hen te ontwikkelen 
en de stagiaires helpen hem met het proces.

Patrick heeft een bedrijf met de naam 
‘Kwekersgilde’. Hij omschrijft het als volgt: 
“Iets dat we zien als niet gewenst, gaan 
we opwaarderen”. Ik begrijp dat het voor 
hem een soort filosofie is, want het gaat 
niet alleen over de oesterzwammen die hij 
kweekt op koffiedik dat hij ophaalt bij lokale 
horecaondernemers, maar het gaat vooral 
ook over mensen. Hij helpt mensen die bereid 
zijn een volgende stap in hun leven te maken. 
“Door vragen te stellen regenereren mensen 
zichzelf”. Dat klinkt heel moeilijk, maar het is 
uiteindelijk heel eenvoudig. Wanneer je niet 
goed Nederlands spreekt en je wilt de taal 
leren, dan staat Patrick voor je klaar. Wanneer 
je een baan zoekt, stapt hij met jou een bedrijf 
binnen en helpt je die ene vraag te stellen: 
“heb je werk”?

Hij noemt het circulair-regeneratief. “Je bent 
op een plek en gaat met stapjes omhoog. 
Alles heeft een waarde. Dat geldt voor 
reststromen en dat geldt zeker voor mensen”. 
Mensen waarderen zijn hulp en Patrick voelt 
zich betekenisvol en weet dat wat hij doet 
‘nuttig’ is.

“Iets dat we 
zien als niet 

gewenst, 
gaan we 

opwaarderen”
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VrijwilligersPas
U kunt de Vrijwilligerspas 2022 weer aanvragen 
bij Stichting De Buitenwacht. De pas is een blijk 
van waardering voor de inzet van vrijwilligers 
en biedt aantrekkelijke kortingen. Voor 
slechts € 3,00 kunnen organisaties de 
pas aanschaffen. Doordat veel lokale 
ondernemers meedoen hebben we een 
breed aanbod aan kortingen en acties bij 
winkeliers, horeca, musea en theater- en 
sportevenementen. 

Vraag nu de pas aan voor uw vrijwilligers 
en stuur een mail naar:
matchmaker@buitenwachtdordrecht.nl
Meer informatie: www.buitenwachtdordrecht.nl

Bewonersraad Dordrecht 
zet zich in voor alle huurders!
Onze belangrijkste onderwerpen:

•    Betaalbaarheid: eerlijk huurbeleid, 
 betaalbaar van het aardgas af!

• Nieuwbouw: meer bouwen, 
 wel de juiste woningen!

• Leefbare wijken: Woonbron en 
 partners aan de slag om de wijken   
 leefbaar te houden.

Heeft u ook passie voor deze thema’s? 
Heeft u een leuk idee dat u wilt bespre-
ken met ons? Wij zijn voor Woonbron 
Dordrecht en de gemeente een belang-
rijke samenwerkingspartner en kunnen 
invloed hebben. Hoe meer huurders met 
ons meedoen en meedenken, hoe sterker 
we staan!
De bewonersraad praat mee over deze 
zaken vanuit het huurdersbelang. 
Als individuele huurder merkt u dit niet 
direct, maar het heeft wel degelijk invloed 

op de beschikbaarheid van bijvoorbeeld 
sociale huurwoningen. Als uw eigen 
bewonerscommissie u niet verder kan 
helpen, is de bewonersraad er ook voor de 
individuele huurder. Ook voor vragen kunt 
u bij ons terecht. Voor de komende tijd 
staat de overgang naar het Gemeentelijk 
Warmtenet met de restwarmte van HVC 
hoog op de agenda. De eerste complexen 
waar dit speelt zijn de Klockelaer en de 
SSF. We houden u op de hoogte door 
middel van onze nieuwsbrieven. 

Houd ons in de gaten! Wij gaan de 
wijken in en komen naar u toe!

Meepraten met de Bewonersraad?
Voor ons panel zijn wij op zoek naar 
betrokken huurders en kopers van 
Woonbron uit Dordrecht die met ons 
mee willen praten en denken over zaken 
die spelen in Dordrecht. We streven naar 
vertegenwoordigers uit iedere wijk. U kunt 
zelf aangeven over welke onderwerpen u 
mee wilt praten.

Bewonersraad 
Woonbron Dordrecht

Woonbron
Bewonersraad 

Dordrecht

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?
Mail dan naar bewonersraadwoonbron@gmail.com 

Mocht u geen gebruik kunnen maken van e-mail 
dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 06 15 14 35 93
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Onze vrijwilligers helpen iedereen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. 
Je kunt bij ons terecht o.a. op het gebied van opvoeden, opgroeien en thuisadministratie. We 

kunnen je vanuit de organisatie veel vertellen, maar het is nog leuker om onze vrijwilligers 
aan het woord te laten...

De hulpvragen die Tessa krijgt, zijn heel divers.  
“Gezinnen houden altijd de regie. Soms is het een vraag 
voor de kinderen, hulp bij de opvoeding bijvoorbeeld, 
maar het kan ook iets heel anders zijn. 
Er is dan meer nodig dan een opbeurend gesprek of een 
spelletje met de kinderen. Ik kijk zelf ook altijd waar ik
bij kan helpen, maar het gezin stuurt aan.”

Vrijwilligster bij 
Home-Start

Vrijwilliger bij 
Wel Thuis

“Het geeft me energie.
Natuurlijk kan het soms best pittig zijn, ‘dynamisch’, 

maar het is absoluut een
verrijking voor mijn leven. Het zorgt voor een bredere kijk. [...] "

Vrijwilligster bij 
Thuisadministratie

Dankbaar werk, vindt vrijwilligster Karima. 
“Deelnemers zijn zó blij als het financiële overzicht terug is. 

Je ziet de opluchting”, aldus Karima.

Get a Grip: een nieuw project van Humanitas Thuisadministratie:

Vanaf 2022 willen vrijwilligers van Humanitas Drechtsteden, jongeren van 16 t/m 24 jaar naar een 
toekomst zonder schulden begeleiden. Deze hulp zal worden gegeven in de vorm van 

intensieve een-op-een begeleiding, online begeleiding of een combinatie van zowel on- als offline hulp. 
De jongeren leren met geld om te gaan, schulden te voorkomen en financieel zelfredzaam te worden. 

Wij zijn op zoek naar een portefeuillehouder en coördinator voor ons nieuwe project. Wil jij als vrijwilliger 
voor Get a Grip aan de slag gaan? Bekijk de vacatures op de website.

Alle interviews zijn terug te vinden op onze website: 
www.humanitas.nl/afdeling/drechtsteden/. Voor meer informatie over ons, zijn wij te bereiken via 

drechtsteden@humanitas.nl

Vrijwilligersvacaturebank
Drechtmatcht.nl koppelt vrijwilligers 
aan organisaties

Hoe werkt Drechtmatcht.nl? 
-  Vrijwilligersorganisaties maken een account 

aan en plaatsen vrijwilligersvacatures;
-  Vrijwilligers maken een account aan en 

geven hun voorkeuren op;
-  DrechtMatcht maakt een koppeling tussen 

de vacatures en de vrijwilligers;
-  Je ziet direct vacatures, organisaties en 

activiteiten die bij jou passen;
-  EENVOUDIG, PRAKTISCH en ALTIJD RAAK!
-  Daarna nemen de  organisatie en de 

vrijwilliger contact met elkaar op.
 
Vrijwilligers en organisaties kunnen ook 
een persoonlijke afspraak maken. Sharmila 
Soekhram, bemiddelaar en adviseur vrijwillige 
inzet, maakt met u een account aan en helpt 
erachter te komen waar u naar op zoek bent.
Maak nu je account aan! 

Zij laat je zien hoe je een account maakt 
en helpt je erachter te komen wat jij leuk 
zou vinden om te gaan doen. En bij welke 
organisatie. En je kunt precies aangeven 
wanneer je wel en geen tijd hebt! En 
misschien wil je alleen maar af en toe 
meehelpen met het organiseren van een 
evenement. Dat is allemaal mogelijk. Een 
persoonlijk gesprek is mogelijk voor zowel 
potentiële vrijwilligers als organisaties. 

De VrijwilligersPas en Drechtmatcht wordt 
gefaciliteerd door:
Stichting De Buitenwacht Dordrecht
Bosboom Toussaintstraat 67
3311 GB  Dordrecht

Hulp nodig of meer informatie? 

Wat als je nou niet precies weet wat je wilt? 
Of je bent niet zo computer-vaardig? 
Dan kun je een afspraak maken met Sharmila 
Soekhram, bemiddelaar en adviseur vrijwillige 
inzet bij Drechtmatcht.
Bel: 06-41 10 70 86
E-mail: matchmaker@buitenwachtdordrecht.nl

Sharmila Soekhram, adviseur 
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DANS  KUNST & DESIGN  MUZIEK  THEATER

De meeste cursussen vinden in groepsverband 
plaats. Door ideeën te delen, samen te werken en 
elkaar te inspireren ontstaan de mooiste dingen. 
Héle kleine kinderen kunnen samen met hun 
ouders of grootouders een cursus volgen. Van elke 
cursusafsluiting maken we een feestje met een 
presentatie voor publiek (familie en vrienden).

STARTEN KAN ALTIJD
Bij jaarcursussen is het altijd mogelijk om een 
gratis proefles te volgen en in te stromen als er 
nog plek is. De korte cursussen bestaan uit 5, 10 
of 15 lessen en starten meerdere keren per jaar. 
Ook organiseren we concerten, workshopdagen 
en danswedstrijden, er is dus altijd iets te doen.
Het is mogelijk om een cursus te betalen met 
tegoed van de Dordtpas.

Dordrecht: Energiehuis & Wijkcentrum Koloriet
Papendrecht: Muziekvereniging Excelsior
Contact: klant@tobe.nl / 078-6133144 TOBE.NL

WIE GAAT ER MEE 
OP AVONTUUR?
Samen plezier maken en creativiteit ontwikkelen vinden 
we bij ToBe het allerbelangrijkste. In een band spelen, 
samen een film of voorstelling maken, leren tekenen,
dj’en of breakdancen? Voor alle kinderen en jongeren 
is er een passende korte cursus of jaarcursus.

ToBe_ADVverborgenparel_dec21.indd   1ToBe_ADVverborgenparel_dec21.indd   1 17-12-2021   09:5017-12-2021   09:50

Inwoners 
adviseren samen 
de gemeente 
Dordrecht
Kunnen alle inwoners van Dordrecht 
meedoen? Krijgen zij de zorg die ze nodig 
hebben? Hoe zit het met de wachtlijsten? Het 
zijn vragen waar we als Adviesraad Wmo & 
Jeugd Dordrecht mee bezig zijn, namens jou.

Jouw stem 
We zijn onafhankelijk en adviseren de 
gemeente Dordrecht over de Wmo en de 
Jeugdhulp. We willen meebouwen aan een 
mooie, inclusieve en zorgzame stad. Om dit 
goed te kunnen doen, willen we jouw verhaal 
horen. We lossen geen problemen op, maar 
jouw ervaring kan leiden tot een (beter) 
advies/actie naar de gemeente. 

Onze speerpunten
Jeugdhulp: wachtlijsten en een goede 
overgang van jeugdhulp naar Wmo en/of het 
zelfstandig gaan wonen.

Inclusieve samenleving: we zijn een 
samenleving waar iedereen mee kan doen. 
Voorzieningen,  wijken en binnenstad moeten 
bereikbaar en toegankelijk zijn. 

Wonen: iedereen wil zo gewoon en zelfstandig 
mogelijk wonen. Aangepaste woningen, 
groepswonen en beschermd/begeleid wonen 
maken het mogelijk dat mensen kunnen 
wonen in een woning die bij hen past. 

Een van de problemen die we hierbij zien, is 
het tekort aan goede en betaalbare woningen 
voor jongeren en ouderen.

Zorg en ondersteuning: als je zorg of 
ondersteuning nodig hebt, kun je naar één van 
de Sociale Wijkteams gaan. Ze gaan met je in 
gesprek om te kijken wat er nodig is en kijken 
samen met jou naar oplossingen. We vinden 
het belangrijk dat inwoners bij (complexe) 
hulpvragen een beroep kunnen doen op een 
onafhankelijke cliëntondersteuner. 

Laat je stem horen en denk mee! 
We hebben een inwonerspanel dat met ons 
meedenkt en ons scherp houdt. De ene keer 
sturen we je een korte vragenlijst, de andere 
keer krijg je een uitnodiging om mee te praten 
over een thema. Zo laten we samen de stem 
van de Dordtse inwoners horen. 

Kijk op www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl
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AANGEBODEN OP 12 FYSIOTHERAPIE AANGEBODEN OP 12 FYSIOTHERAPIE 
LOCATIES IN DORDRECHTLOCATIES IN DORDRECHT
Voor aanmelden of voor meer informatie 
kunt u terecht op telefoonnummer 078 616 3033

FITHEIDS- EN VALPREVENTIE-FITHEIDS- EN VALPREVENTIE-
PROGRAMMA’S VOOR 65-PLUSSERSPROGRAMMA’S VOOR 65-PLUSSERS

‘Je kan 
beter je val 
breken dan 

je arm’

‘Ik ben
een stuk 
zekerder 

geworden’

‘Je wordt 
steeds 

handiger 
in vallen’

‘Ik vond
het leerzaam

en leuk’

Doe de vrijwilligerscheck op 
www.inzet078.nl

Samen maken we Dordrecht mooier.

Zin in leuk
vrijwilligerswerk?

Samen maken we Dordrecht mooier.

INZET078! het centrum voor vrijwillige inzet.



De verborgen parel

In Dordrecht maken veel mensen zich op de een of andere manier nuttig voor 
hun omgeving. Ze verzamelen postpakketjes voor de buren, doen boodschappen 
voor mensen die slecht ter been zijn of laten de honden uit van bekenden die een 
dagje weg zijn. Anderen onderhouden het groen in de wijk, zijn vrijwilliger bij de 
voetbalvereniging of denken mee over de inrichting van de buurt. Wat ze allemaal 
met elkaar gemeen hebben, is dat ze het “normaal” vinden, dat ze dit doen. Het hoort 
erbij en ze denken er niet aan om een beloning voor hun werk te vragen. Ze vallen 
niet op, terwijl ze allemaal beroemd zouden moeten zijn.
 
Met het project “de verborgen parel” wilden we de gewone mensen, die samen 
een stad vormen, aandacht en waardering geven. Op acht woensdagen trokken 
we daarom met camera’s en microfoons door de Dordtse wijken, waar we 23 
videoportretten maakten van Dordtenaren die allemaal “iets doen voor een ander”. 
De ontmoetingen waren spontaan en de filmpjes zijn in enkele minuten opgenomen 
en daarna gemonteerd. In dit magazine staan de verhalen van “de Parels van Dordt”. 
Bij de verhalen staan QR-codes die u rechtstreeks naar de filmpjes leiden. 

Dit project is uitgevoerd in opdracht van het “Platform Tegen Armoede Drechtsteden”
in het kader van “Dordrecht 800 jaar Stad“.

Mede mogelijk gemaakt door:

“Een uitkering
is iets voor oude 
of zieke mensen, 
maar zeker niet 

voor mij”

“Eenzaam- 
heid 

motiveert”
“Mantel-
zorgen is 

een kunst”

“Een 
glimlach is 
genoeg”

John
ondersteunt


