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Beste vrijwilligers,
Jij bent goud waard. Je verzet bergen werk. Je bent onmisbaar! Daarom
zetten we jou graag in het zonnetje. Dit jaar doen we dat met een speciale glossy. Voor jou én over jou. Een blad vol inspirerende verhalen van
en over vrijwilligers. Met praktische informatie en een puzzel waarmee
leuke waardebonnen zijn te winnen.
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Geen vrijwilliger is
hetzelfde bij Diverz
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De Kapiteinflats
schoon, heel en veilig
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In Zwijndrecht staan we klaar voor elkaar. We helpen bij de sportvereniging, we houden onze buurt netjes, we zitten bij de vrijwillige
brandweer, we zijn vrijwilliger in het ziekenhuis of verpleeghuis, we
zetten ons in voor het hospice, we doen boodschappen voor elkaar,
we helpen op school, we zijn vrijwilliger bij ‘Zwijndrecht voor elkaar’, we
werken bij de kleding- of de voedselbank enzovoorts. En dat is nog maar
een kleine greep uit de ongelofelijke hoeveelheid vrijwilligerswerk die
we samen verzetten.

Feiten & cijfers
vrijwilligerswerk

31

33

Soorten vrijwilligerswerk

29

Dat doen we inderdaad samen. En we doen het met velen. Want uit
cijfers blijkt dat 47 procent van de Nederlandse bevolking boven de 15
jaar minimaal één keer vrijwilligerswerk doet per jaar. En Zwijndrecht
kennende, ligt dat percentage hier eerder hoger dan lager. Dat betekent
dat er in Zwijndrecht tienduizenden vrijwilligers rondlopen.

34
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Daar ben ik hartstikke trots op. Alle vrijwilligers samen zorgen ervoor dat
Zwijndrecht een heerlijke plek om te leven wordt. Het is hier niet alleen
mooi, maar het is hier ook fijn wonen. Mede dankzij jou! Zwijndrecht is je
dankbaar!

Colofon

Ik wens je veel leesplezier!

Een uitgave van de
gemeente Zwijndrecht

Ronald de Meij
Wethouder gemeente Zwijndrecht
Meer informatie op
zwijndrecht.nl/vrijwilligers
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“We
praten
over
alles”

Puzzel mee en win!
Weet jij de oplossing van deze woordzoeker? De woorden zijn
horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Zoek ze op en streep ze af. Met de letters die overblijven
kun je de oplossing van de woordzoeker maken. Onder de goede
inzendingen verloten wij 3 stuks waardebonnen ter waarde van € 50,aangeboden door en te besteden in Winkelcentrum Walburg!
Mail je oplossing uiterlijk 30 januari naar vrijwilligers@zwijndrecht.nl

en waarderen, dan is het vooral ook heel dankbaar. Wat mij betreft kunnen de groepen niet groot
genoeg zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Ik ben met pensioen en heb er zodoende de tijd
voor. Daarnaast ben ik altijd al uithuizig geweest.
Drie keer per week heb ik een groep in het Hart
van Meerdervoort. Soms doe ik een les samen
met een andere taalvrijwilliger en een enkele keer
maken we een uitstapje, naar een winkel bijvoorbeeld. Dan lezen we samen hardop de etiketten.”

De leerlingen in de Nederlandse taalgroepen
van Marcel Regeer (71) komen overal vandaan.
Maar of ze nu uit Afghanistan, Congo, Pakistan,
de Verenigde Staten, Somalië, Iran of Roemenië
komen, Marcels uitgangspunt is: we zijn
allemaal gelijk, ook al zijn we allemaal anders.
Het is de basis van zijn lessen die behalve grammatica, spreekvaardigheid en woordkennis, ook
de Nederlandse gewoontes bevatten. “De vrijheid
en veiligheid die wij kennen, zijn voor hen echt niet
vanzelfsprekend.”

“In de les zijn we
allemaal gelijk”

“We praten over alles”, vertelt de oud-basisschoolleraar, oud-eigenaar van een vertaalbureau en
ondernemer enthousiast. “Iedereen doet goed
mee. De sfeer binnen de groepen van nu, meestal
tien tot vijftien mensen (voor corona waren het er
meer), is geweldig. Bijzonder als je hoort wat voor
drama’s ze soms meegemaakt hebben in hun
thuisland en hoe zwaar de reis soms was. Die verhalen zijn hartverscheurend, maar het wordt nooit
somber. Ik doe er alles aan om de lessen zo leuk
mogelijk te maken. En leerzaam natuurlijk.”

Verveelt nooit

“Het is misschien gek, maar ik weet eigenlijk niet
meer hoe ik ongeveer vier jaar geleden bij Diverz
terecht gekomen ben. Maar vanaf het eerste moment bevalt het me prima. Zolang mijn gezondheid
het toelaat, blijf ik dit vrijwilligerswerk zeker doen.
De interactie met de leerlingen verveelt echt nooit.
Als je affiniteit hebt met taal, word taalvrijwilliger. Ik
kan het iedereen aanbevelen.”

Dankbaar werk

“Als leraar vind je kennis overbrengen sowieso
leuk. Maar als je merkt hoe goed ze het oppakken
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Oplossing:
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C H R I S T M A S I N A B OX

Vrijwilligerswerk
feiten en cijfers

Al een jaar of tien organiseert
Marianne Gödden activiteiten en
thema-avonden voor kwetsbare
ouderen, de doelgroep die ze een
warm hart toedraagt. Door corona
ging dit niet meer. Marianne
merkte al snel dat de eenzaamheid die er al was, in die periode
groter werd. En dan kwam ook de
kerst er nog aan. Opeens kreeg ze
het idee voor Christmas in a Box,
een verwenpakket voor eenzame
ouderen.
“Zonder goed team ben je nergens”, vertelt Marianne. “Gelukkig
heb ik een heel goed team met
Sonja, Toelie, Jolanda, Marja, Jannie
en Mireille. Ook zij waren meteen
enthousiast en samen gingen we
aan de slag. In de loop van de tijd
kregen we steeds meer hulp van
nog veel meer vrijwilligers. Dat is
ook mooi: vrijwilligerswerk doe je
nooit alleen.”
150 kerstpakketten

“We benaderden sponsoren en
gingen op zoek naar de adressen van thuiswonende kwetsbare
ouderen. We kregen hierbij hulp van
een ouderenadviseur en instanties
als Aafje en Vivera. Uiteindelijk
hadden we 150 adressen van eenzame ouderen waarvan een groot
gedeelte de deur niet uit durfde of
kon. Voor al deze mensen hebben
we een tasje samengesteld met een
kerstkrans, jus d’orange, bonbons
en nog veel meer. Met kerst hebben
we ze rondgebracht. De reacties die
we kregen waren hartverwarmend,
maar we zagen ook veel schrijnende gevallen. Mensen die ’s middags

“Vrijwilligerswerk doe je
nooit alleen”

Sport is de sector
met de meeste
vrijwilligers
●
●
●
●
●

“Deze ouderen
laten we nooit
meer los”
in hun duster de deur opendeden,
zonder kunstgebit en met tranen
in hun ogen. Je voelde de eenzaamheid. Toen al wisten we dat
we hiermee door willen gaan. Deze
mensen laten we niet meer los.”
Gezellige middag

Zo gezegd, zo gedaan. Ook dit jaar
zetten de vrijwilligers van Christmas
in a Box zich in voor kwetsbare
ouderen. Op 30 december organiseren ze een gezellige middag
in het Spektakel voor ouderen uit
Zwijndrecht en Heerjansdam. “We
halen ze op en brengen ze weer
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thuis. We gaan er een leuke
middag van maken met
muziek en lekker eten en
drinken. Samen eten verbindt en juist die verbinding
is zo belangrijk in deze tijd.
Opnieuw is het een flinke
organisatie en tussendoor
moet er ook nog gewoon
gewerkt worden. Ik bouw
websites en maak social mediaplannen, ook handig voor
Christmas in a Box. Het kost
al met al veel energie, maar
deze ouderen zijn het waard
om iets voor terug te doen.”

●
●
●
●
●
●
●
●

Top 7: Wat vinden vrijwilligers belangrijk?
Goede organisatie van het werk

Sportverenigingen
School
Jeugdwerk
Verzorging
Levensbeschouwelijke
organisaties
Wijk & Buurt
Culturele verenigingen
Hobbyverenigingen
Vakbond of bedrijfsorganisatie
Wonen
Sociale Hulpverlening
Politieke organisatie
Overig

4,2
Gemiddeld uur
per week
dat aan
vrijwilligerswerk
besteed wordt

Waardering
Duidelijk beleid
Scholing vrijwilligers
Jaarlijks uitje/feestavond
Cadeau/attentie als blijk van waardering
Financiële vergoeding

Vrijwilligers
zijn gelukkiger
dan mensen die
geen vrijwilligerswerk doen

6,2
miljoen

52%
Vrouwelijke
vrijwilligers

48%
Mannelijke
vrijwilligers

mensen van 15-75 jaar
doen vrijwilligerswerk
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JAC Q U E S R O Z E N DA A L

V R I J W I L L I G E R B I J S T I C H T I N G N AT U U R & L A N D S C H A P - Z W I J N D R E C H T S E WA A R D

“Iedereen doet wat,
alles bij elkaar is het
een mooi plaatje.”
“De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op
de landkaart, maar ook op dit kleine plekje zijn
nog vele mooie stukjes groen te vinden”

Jong en oud

Doelstelling van de Stichting is onder andere jong
en oud te betrekken bij behoud van groen en
verbetering van het leefmilieu. Naast de website is
Jacques actief voor de Stichting bij het maken van
promotiemateriaal en presentaties. “Ik hou ervan
om dingen te vertellen. Het is leuk om mensen te
ontmoeten bij de gemeente, het waterschap en
organisaties als Staatsbosbeheer en IVN. Als
Stichting hebben we bijgedragen aan de
herinrichting van de Hooge Nesse/Veerplaat,
waarbij natuur en recreatie in goed overleg
samengaan. Het zelfvoorzienende en circulaire
gebouw ‘de Schoone Nes’ daar, is bijzonder.”

Het was een eyeopener voor zeiler, kampeerder,
wandelaar en fietser en dus natuur- en landschapsliefhebber Jacques Rozendaal. De Zwijndrechtse
Waard heeft, als je er oog voor hebt, veel mooie
plekken waar wandelen en fietsen prima kan en
dat zo dichtbij huis! Zo’n tien jaar geleden kreeg
de oud-schoolmeester de vraag of hij ‘iets kon
doen’ voor de SN&L-ZW. De website leek wel wat.
Van het een kwam het ander.
Bij elkaar zijn er ruim honderd vrijwilligers actief bij
de Stichting en de Vereniging Arboretum
Munnike Park (VAMP), schat Jacques. “Die doen
van alles: onderhouden van het Arboretum,
natuuronderhoud op de Veerplaat/Hooge Nesse,
koffie schenken voor vrijwilligers en bezoekers, op
pad gaan met kinderen (en ouderen) om te laten
zien hoe mooi natuur is, filmpjes in elkaar zetten,
vogels tellen en nog veel meer. Trouwens:
“Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Er is altijd
wat te doen.” Uitvalsbasis is Natuur- en Milieu
Educatiecentrum ’t Weetpunt, destijds gebouwd
met inzet van vrijwilligers en nog niet zo lang
geleden gemoderniseerd, weer met voornamelijk
vrijwilligers.

Klik met de natuur

“In 1989 werden kort na elkaar de VAMP en de
SN&L-ZW opgericht. Zie het als protest tegen
ontbossing en zorg om achteruitgang van natuur
wereldwijd en dichtbij. Vandaar die tweehonderd
boomsoorten uit de hele wereld in het Arboretum.
De Stichting maakte zich zorgen, nog steeds, om
het verlies van natuur en landschap in de
Zwijndrechtse Waard. De bouwwoede en de infrastructuur dreigen alles op te slokken. Met onder
andere expo’s in ’t Weetpunt kaarten we dat aan.
Die over insecten loopt af. Eentje over bevers
staat in de steigers.”
Meer informatie:
www.natuur-zw.nl
www.arboretummunnikepark.nl
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Jong Zwijndrecht!

“Bij Jong Zwijndrecht
staan de jongeren
centraal”

W W W. J O N G Z W I J N D R E C H T. N L

Chantal Buster
Pionier Jong Zwijndrecht:

“Jongeren met passie
maken het verschil”
Nog maar drie jaar geleden startte Chantal
Buster met jongeren vrijwilligersnetwerk
Jong Zwijndrecht dat zich inzet voor mensen die geen of een klein netwerk hebben.
En met succes. Alleen het afgelopen jaar
al hebben 219 jongeren zich ingezet voor
130 projecten, variërend van helpen bij de
kinderboerderij tot veel informele zorg en
het organiseren van activiteiten. “Heel veel
jongeren willen zich inzetten, alleen wel op
een andere, minder traditionele manier.”

Bij Jong Zwijndrecht komt alles samen voor
Chantal. Haar passie voor jongeren, ervaring in het
jongerenwerk en haar eigen vrijwillige inzet onder
andere bij SV Conventus (Chantal heeft op
landelijk niveau gehandbald, al vanaf haar elfde
doet ze vrijwilligerswerk bij de vereniging).
Deelcafé

Jong Zwijndrecht, ontstaan vanuit moederorganisatie TijdVoorActie, bestaat uit drie
onderdelen. Als eerste pakt de community
hulpvragen op die komen via het Vivera Sociaal
Wijkteam of andere partners in Zwijndrecht.
Voorbeelden hiervan zijn het doen van boodschappen voor ouderen of schoonmaakwerkzaamheden. Het tweede is YourCube Maatschappelijke
DienstTijd (MDT), een prima manier voor jongeren
om hun eigen talenten te ontwikkelen in combinatie met trainingen en workshops. Tot slot is er
het Deelcafé aan de Moermond, een geweldige
ruimte voor huiswerkplekken, er is goede koffie en
de plek is perfect om community avonden te
organiseren. Ook het kantoor van Chantal en haar
collega’s bij Jong Zwijndrecht (het team is inmiddels uitgegroeid tot vier personen) is hier
te vinden.
4 uur per jaar

“Met vier uur vrijwilligerswerk per jaar kun je al
het verschil maken. En het hoeft echt niet altijd
voor langere tijd op een vast tijdstip. Bij ons staan
de jongeren centraal. Wat wij doen is kijken naar
de tijd die ze hebben en welke talenten. Als een
klus of project past bij een jongere, dan wordt
het altijd een succes. Daarnaast is het ook
gewoon heel erg gezellig. Niet voor niets
blijven de aanmeldingen van jongeren
binnenkomen.”
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Esmee Valk

Vrijwilliger Jong Zwijndrecht:

Caressa
Geerards

Vrijwilliger Jong Zwijndrecht:

“Je krijgt er veel
voor terug”
Sinds corona doet Caressa (15)
iedere week boodschappen voor
een oudere dame. Wanneer ze dit
doet, hangt af van haar schoolrooster. En als ze er dan toch is, maakt
ze ook altijd even een praatje. “Ze
vindt het fijn dat ik dit voor haar doe
en ik hou ervan om andere mensen
te helpen. Mooi toch?”
“Ik ben nu zo’n anderhalf jaar
aangesloten bij Jong Zwijndrecht.
Behalve dat ik vind dat ze goed
werk doen, zijn het gezellige
mensen. Ik kom er graag. Een tijdje
geleden heb ik geholpen met het
opknappen van een kinderboerderij. Dat was een ontzettend leuke
dag. Ik krijg daar natuurlijk niet voor
betaald, maar krijg er wel degelijk
veel voor terug waaronder voldoening. Ik zou het andere jongeren
zeker aanbevelen om ook aan de
slag te gaan voor Jong Zwijndrecht.
Chantal mag mij in ieder geval altijd
benaderen.”

“Het is iedere keer
wat anders, dat
maakt het leuk”
Tijdens de jeugddienst in de kerk
werden Esmee (15) en haar vriendinnen drie jaar geleden getriggerd om
zich aan te sluiten bij Jong Zwijndrecht. Een eyeopener voor hen
was: vrijwilligerswerk hoeft niet altijd
iets heel groots te zijn en het is ook
niet saai (ook al klinkt het wel saai,
wie een hipper woord weet voor
‘vrijwilligerswerk’, mag dit aan Chantal doorgeven). Sindsdien heeft ze al
aan veel projecten en evenementen
bij het vrijwilligersnetwerk meegewerkt. “Als er iets in het weekend is,
ben ik er meestal bij.”
“Ik heb geholpen met een buurtmoestuin, een huis leeggehaald,
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tasjes rondgebracht op de
Dag van de Ouderen, een
theatervoorstelling georganiseerd en nog veel meer. Het
is iedere keer wat anders en
dat maakt het ook zo leuk.
Daarnaast ontmoet ik steeds
nieuwe en hele verschillende mensen.”
Dankbaar

“Het is ook dankbaar werk.
Tijdens de lockdown heb ik
bijvoorbeeld meegeholpen
aan ochtendgymnastiek
op balkons bij verschillende ouderenflats en een
coronaproof bingo, ook op
de balkons. De blije reacties
zijn heel bijzonder. Het is
een hele kleine moeite, maar
je maakt wel hun dag. Daar
doe ik het voor. Zolang ik het
vrijwilligerswerk kan combineren met school, blijf ik het
zeker doen.”

VRIJWILLIGERS ZIJN GOUD!
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TO P M A N N E N !

Noordpark weer een
stralende parel dankzij
Bas en Jan
Waar ter wereld vind je twee
gepensioneerde mannen die als
vrijwilliger met hun eigen handen
tienduizenden brandnetels uit
een park plukken? Die duizenden
bloembollen planten, waardoor
het park in april en mei verandert
in een ware bloemenzee? En die
ook nog eens zorgen voor goed
begaanbare wandelpaden waardoor de beelden in het park weer
volledig tot hun recht komen?
Precies…zulke vrijwilligers vind je
alleen in Zwijndrecht!
Het is voorjaar 2020. Vanwege de
coronapandemie kunnen Bas Mol
(68) en Jan van Gortel (73) niet meer
naar de sportschool. Maar het zijn er
de mannen niet naar om bij de pakken neer te blijven zitten. Ze gaan
op zoek naar iets anders. En dat
vinden ze in het Noordpark, dat er in
hun ogen slecht bij lag. “De brandnetels stonden 1,5 meter hoog”,
vertelt Jan. Bas vult aan: “Jan en ik
zeiden in een droevige bui, kom we
gaan wat aan het park doen. Het
was onze eer te na om deze plek zo
te laten verwilderen.”
Het begint allemaal met grasmaaien. Op verzoek van de
Stichting Beeldenpark Drechtoevers
gaan Bas en Jan in het voorjaar van
2020 wekelijks het gras maaien
rond de beelden in het park. De
gemeente mocht niet te dicht bij de
beelden maaien. Het risico dat de
machines voor beschadigingen
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zouden zorgen, was te groot. De
twee gepensioneerde makkers
gaan aan de slag en zien dat het
park opknapt. Maar tevreden zijn
ze niet.
Mooiste plek van Zwijndrecht

“Het was een vlag op een
strontschuit”, zegt Bas. “Rond de
beelden was het netjes, maar verder stond het park nog vol onkruid.”
Ze besluiten hun vrijwilligersproject
uit te breiden. Ook het grasveld bij
het water was verwilderd en kon wel
een opknapbeurt gebruiken, vinden
ze. Bas: “Het is eigenlijk de mooiste
plek van Zwijndrecht. In welk park in
Nederland kun je nog kunst bewonderen zonder ervoor te betalen? En
dat op zo’n mooie plek langs het
water, de drukst bevaren route van
Europa en met uitzicht op het
historische centrum van Dordrecht.
Het is echt geweldig hier.”
Weken brandnetels plukken

Het is een enorme klus om het
grasveld weer in de oorspronkelijke
staat terug te brengen. Wekenlang
gaan Bas en Jan iedere maandagmiddag, woensdagmiddag en soms
ook nog op andere dagen brandnetels plukken. Iedere keer vele
kruiwagens vol. “Het was gigantisch”, zegt Bas. “We hebben echt
tienduizenden brandnetels geplukt.”
“We kregen echt een brandnetelfobie”, vult Jan aan. “Op den duur
waren we elke vrije minuut die we
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hadden brandnetels aan het
plukken. En dat waren geen
kleine jongens hoor. Ze
stonden vaak wel 1,5 meter
hoog!” Natuurlijk hadden
de twee makkers handschoenen en lange mouwen
aan. “Maar soms zaten mijn
lange mouwen niet goed”,
zegt Jan. “En dan zat ik toch
onder de uitslag.”

“Het is echt
geweldig
hier!”
Negenhonderd varens

Dankzij Bas en Jan ligt het
grasveld er nu keurig bij.
Maar daar blijft het niet bij.
De twee maken later ook het
grasveld in de punt middenin
het park onkruidvrij en
zorgen er persoonlijk
voor dat er ook nog eens
negenhonderd varens in het
grasveld worden geplant. De
kosten daarvan neemt PAK
AAN! voor zijn rekening.

PAK AAN! staat voor de
manier waarop de gemeente
Zwijndrecht enthousiaste
inwoners met ideeën en
initiatieven ondersteunt.
Meer info vind je op
www.pakaanzwijndrecht.nu
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“Je wilt iets moois achterlaten voor
de gemeenschap. Je zet je in voor
anderen. Ik vind dat heel normaal.”

Enorme klus

Vervolgens nemen ze paden in het
park onder handen. Ze zijn weken
bezig om het overwoekerde bospad
van onkruid te ontdoen. En als dat
klaar is, besluiten ze dat er houtsnippers op het pad moeten komen.
De houtsnippers krijgen ze van de
gemeente Zwijndrecht. Bas en Jan
rijden de snippers over het bospad
uit. Bas: “Daar zijn we weken mee
bezig geweest. Een enorme klus en
keihard werken. Je komt thuis en je
was echt doorweekt van het zweet.”
Maar dat weerhoudt de mannen er
niet van om – als het bospad klaar
is – ook de paden naar de beelden
in het park van houtsnippers te
voorzien.
Vijftigduizend bloembollen

De voorlopig laatste grote klus
van Bas en Jan in het park was het
vrijmaken van de borderranden.
Ook daar hebben ze alle onkruid
weggehaald en de grond omgespit.

Meedenken?
Ja graag!

In het najaar van 2020 hebben ze
daar vijftigduizend bloembollen
machinaal laten planten. Dat is
betaald door de stichting Maatschappelijk Belang Zwijndrecht.
En het resultaat was geweldig. Dit
voorjaar veranderde het park in
bloemenzee van narcissen.
Nu houden de twee gepensioneerde mannen zich voorlopig vooral
bezig met het onderhoud van het
park en het zorgen voor nieuwe
beplanting. Dat doen ze iedere
maandagmiddag en woensdagmiddag. Ze zijn trots op het resultaat.
“Dankzij de open paden is het weer
een park met doorzicht en de beelden zijn zichtbaar. En de mensen
reageren enthousiast. Als we bezig
zijn, horen we regelmatig: ‘Top,
mannen!’”

iets moois achterlaten voor
de gemeenschap. Je zet
je in voor anderen. Ik vind
dat heel normaal. Waarom
zou je het niet doen? Dat is
hier in het westen steeds
minder. Mensen leven in hun
eigen bubbel en zijn vooral
met zichzelf bezig. Daar kan
ik niet tegen. Daar word ik
hondsdol van.”

Hondsdol

Bas Mol en Jan van Gortel hebben
hart voor Zwijndrecht. Jan: “Je wilt

Kick

Bas vindt het prachtig om
andere mensen te zien
genieten in het Noordpark.
“Ik vind het heerlijk om hier
aan het werk te zijn. En af en
toe maak je een praatje met
voorbijgangers. Dan zeggen
mensen: ‘Wat is het hier fijn!’
Dat is voor mij de kick.”
De mooiste beloning voor
zijn harde werken kwam van
zijn kleinzoon. Op school
vroegen ze wie voor hem de
belangrijkste persoon in zijn
leven is. En dit was het
antwoord: “Mijn opa, want
die maakt het Noordpark
mooi.”
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Vrijwilligerswerk is leuk en
zinvol en talloze mensen
doen het met veel inzet
en plezier. De gemeente
Zwijndrecht hecht grote
waarde aan haar vrijwilligers.
We vinden het belangrijk om
vrijwilligers te waarderen. Op
7 december is de jaarlijkse
internationale vrijwilligersdag. Een moment waarop
vrijwilligers in het zonnetje
worden gezet. Hoe kun je
vrijwilligers waardering geven? En wat voor activiteiten
kunnen we voor vrijwilligers
organiseren? Misschien heb
jij wel net die leuke
creatieve ideeën waar wij
niet aan denken!
Wil jij ook meedenken over
de vrijwilligerswaardering
en activiteiten voor
vrijwilligers? Meld je
dan aan op
vrijwilligers@zwijndrecht.nl

:
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• Waar kan ik terecht voor vrijwilligerswerk?

Een vrijwilligerscentrale zoals Zwijndrechtvoorelkaar of welzijnsorganisatie zoals Diverz kan je op weg helpen. Ook kun
je vragen naar vrijwilligerswerk bij de lokale sportvereniging,
zorginstelling, vereniging of buurtcentrum.
• Wanneer is sprake van vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet,
voor anderen of voor de samenleving. Vraag als je twijfelt bij de
organisatie waar je als vrijwilliger werkt of het ook echt vrijwilligerswerk is.
• Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?

Het is afhankelijk van wat voor soort vrijwilligerswerk je wilt
doen, hoeveel tijd het in beslag neemt. Een vaste dag of tijd en
zelfs op oproepbasis: er is echt van alles mogelijk.
• Wat kan ik allemaal doen?

Het beste is om dingen doen die bij je passen: waar jij goed in
bent én waar jij blij van wordt. Het goede nieuws is, er is altijd
wel iets te vinden wat bij jou past. In dit magazine vind je een
overzicht van verschillende soorten vrijwilligerswerk.
• Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Er
gelden wel voorwaarden. De instantie waarvan je jouw uitkering
ontvangt, kan je informeren hierover. Jouw vrijwilligerswerk mag
betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag
ook je kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag
je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald
zou krijgen.
• Krijg ik een vergoeding?

Vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk heeft de Rijksoverheid de maximale onbelaste vergoeding
voor vrijwilligers verhoogd. Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of
maximaal € 1.700 per jaar. Met de organisatie waarvoor je als
vrijwilliger werkt kun je daarnaast afspraken maken over een
onkostenvergoeding.
Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl of
www.zwijndrecht.nl/vrijwilligers
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Z W I J N D R E C H T VO O R E L K A A R

Helpen
maakt
echt
happy

nodig. Op deze manier kunnen we
de veiligheid waarborgen. Bij het
aanmaken van het account kun je je
persoonlijke voorkeuren aangeven
waardoor een snellere match op
maat mogelijk is. Na registratie is
het mogelijk om zelf een hulpvraag
te plaatsen of om te reageren op
vragen. Het mooist is het als iemand
zich als een vis in het water voelt bij
een vrijwilligersklus. Onze ervaring
is dat iemand het dan doorgaans
ook voor langere tijd blijft doen.”
Eenmalige klussen

“Overigens hoeft vrijwilligerswerk
niet structureel en voor langere tijd
te zijn”, benadrukt Melanie.
“Eenmalige losse klussen kunnen
ook. Denk hierbij aan een uitstapje
met ouderen of helpen met een
verhuizing of een wijkfeest. De
voorkeur hiervoor zien we terug
onder alle leeftijden. Mensen willen
graag iets doen voor een ander,
maar niet altijd wekelijks of op een
vast tijdstip. Deze vragen staan ook
op Zwijndrechtvoorelkaar. Of heb je
zelf een vraag voor een eenmalige
klus? Ook dan kun je deze kwijt op
de site.” Voor de Zwijndrechtenaren die digitaal niet vaardig zijn
of vragen hebben is de coördinator
overigens ook gewoon telefonisch
bereikbaar.

Op het digitale vrijwilligersplatform
Zwijndrechtvoorelkaar komen vraag en
aanbod samen. Het is een soort marktplaats: particulieren en organisaties
kunnen aangeven waar ze naar op zoek
zijn of wat ze willen bieden. Wil je iets
doen voor een ander? Of zoek je juist
een vrijwilliger? “Alles kan”, vertelt
coördinator Melanie Barbier. “Ben je op
zoek naar iemand die af en toe je hond
wil uitlaten? Wil je iets doen met sport,
koken of helpen met een activiteit? Kijk
op www.zwijndrechtvoorelkaar.nl voor
vrijwilligerswerk op maat.”
Het online platform is onderdeel van
NLvoorelkaar. Melanie beheert de website
en stimuleert mensen om er zoveel
mogelijk gebruik van te maken. Met succes.
Er is een duidelijke stijgende lijn te zien van
het aantal gebruikers. In 2021 zijn tot en
met oktober al bijna 700 online
matches gemaakt! Maar het kan natuurlijk
altijd beter. Melanie gaat voor nog meer
bekendheid van deze laagdrempelige
manier om tot een goede match te komen.

Onderlinge verbinding

Naast het beheren van de site,
brengt Melanie op verschillende
manieren het belang van het platform en van vrijwilligerswerk in zijn
algemeenheid onder de aandacht.
Dit doet ze onder andere door
het organiseren van een vrijwilligersmarkt en netwerkbijeenkom-

Match op maat

“Hoe meer mensen gebruik maken van
Zwijndrechtvoorelkaar, hoe beter. Er zijn
zoveel verschillende mogelijkheden. Voor
mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, maar ook voor organisaties. Het
is heel eenvoudig. Hulpvragen en het
vrijwilligersaanbod zijn zichtbaar op de
site, maar om te reageren is een account
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sten. Daarnaast organiseert ze trainingen
voor vrijwilligers en het Vrijwillig Traineeship voor jongeren. “Vrijwilligerswerk is
voor iedereen. Bij bijeenkomsten ontstaat
een onderlinge verbondenheid bij de
vrijwilligers, maar ook bij organisaties. Dat
is niet alleen leuk, we leren ook van elkaar,
onder andere door het uitwisselen van
ervaringen.”

“Hoe meer
mensen gebruik
maken van
Zwijndrechtvoorelkaar,
hoe beter”
Verschil maken

“Met vrijwilligerswerk kun je het verschil
maken. Onze slogan is ‘Helpen maakt je
happy’. Dat is ook echt zo. Iemand helpen
maakt blij. Hoe? Ook dat kan voor iedereen anders zijn. Het kan nieuwe vrienden
opleveren, werk, een goed gevoel of een
manier om structuur in de dag te krijgen.
Heb je het al druk? Kies er dan voor om
af en toe eenmalig iets te doen op het
moment dat het je uitkomt. Er is passend
vrijwilligerswerk voor iedereen.”
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Jan van Dam
en Dicky Klerk,
bedankt voor jullie
inzet bij huiskamer
Bij Bosshardt

Marcel Regeer,
bedankt voor je
inzet als taalvrijwillige
r
bij Diverz

Wim Sandee,
bedankt voor
je inzet bij de
Voedselbank

Suzanne en
Ramon Snikkers,
bedankt voor jullie inzet
bij honkbal- en softbalvereniging HSV
Zwijndrecht

Pieterjan Droogdendijk,
bedankt voor je inzet bij
de vereniging van de
Zwijndrechtse Zwem- en
Polo Club De Devel

Jacques Rozendaal,
bedankt voor je inzet
bij Stichting Natuur &
Landschap –
Zwijndrechtse Waard

Cor van Gool,
bedankt voor je inzet
ruim 45 jaar bij
Tafeltennisvereniging
Shot 65

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Vrijwilligers in
het zonnetje!
Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk. Daarom willen we ze graag wat extra aandacht geven.
De vrijwilligers op deze pagina’s zijn aangedragen door medewerkers van de organisaties,
collega vrijwilligers en bekenden voor hun speciale inzet. Lees meer over de inzet van de
genoemde vrijwilligers en waarom zij zijn aangedragen op www.zwijndrecht.nl/vrijwilligers

Bedankt!
Jij maakt
het verschil

Bas Mol en
Jan van Gortel,
bedankt voor jullie
tomeloze inzet in
het Noordpark

Ad Plaizier,
bedankt voor je
inzet bij
Oranjevereniging
Heerjansdam

Carry Breur,
bedankt voor je
inzet bij Wijkplatform
Walburg

Jason Clamez,
bedankt voor je inzet
bij de wijkkeuken in
Hart van Meerdervoort

Caresse Geerards
en Esmee Valk,
bedankt voor jullie
inzet bij Jong
Zwijndrecht
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Vrijwilligers van
Diverz,
			

bedankt voor jullie
inzet bij alle
activiteiten

Chantal Buster,
bedankt voor je inzet
bij Sportvereniging
Conventus

Sjaan Rinck,
bedankt voor je inzet
zelfs nog op 85 jarige
leeftijd voor onder
andere de
Kledingbank

Maar ook de vrijwilligers die hier niet worden genoemd willen we natuurlijk
bedanken voor hun bijdrage. Door het vrijwilligerswerk wat jullie doen, maken
jullie Zwijndrecht weer een stukje mooier. Dank jullie wel!

Henk van den Adel
en Mieke Loderus,
bedankt voor jullie inzet
bij Voetbal Vereniging
Gelukvogels Zwijndrecht

Wilma Paans en
Alexander Doesburg,
bedankt voor jullie inzet bij de
vereniging van de Zwijndrechtse
Zwem- en Polo Club De Devel

Wijkpreventie
Zwijndrecht,
bedankt voor jullie
inzet aan een veilige
woonomgeving in
Zwijndrecht en
Heerjansdam
Beheergroep KAZ,
bedankt voor jullie
inzet op en rond de
Kapiteinflats
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Marianne
Godden, bedankt
voor je inzet bij
Christmas
in a box
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“Geen mening is te gek’

A R I E - JA A P VA N G E N T

“Ieder
kind
moet
mee
kunnen doen”

Iedereen is welkom bij Bij
Bosshardt, de huiskamer van
de buurt aan de Burgemeester
Jansenlaan. Bezoekers kunnen er
terecht voor een gratis kop koffie
of thee, een goed gesprek of een
luisterend oor. “Maar er wordt
vooral ook heel veel gelachen”,
benadrukken vrijwilligers Jan
van Dam en Dicky Klerk.
Zowel Dicky als Jan, zijn beiden een
dagdeel per week te vinden bij Bij
Bosshardt. Ze ontvangen de bezoekers, schenken koffie of helpen in
de kleine tweedehandswinkel, met
voornamelijk kleding, die in dezelfde gezellige ruimte is. Daarnaast
zorgen ze ervoor dat de bezoekers
zich op hun gemak voelen.

De vader van Arie-Jaap begon veertig jaar geleden met Van
Gent Autoverhuur in Zwijndrecht. Het wagenpark bestond
uit twee auto’s. Inmiddels zijn dat er 400 en groeit het bedrijf
nog altijd. Arie-Jaap neemt het familiebedrijf langzaamaan
over. Wat hij van jongs af aan van hem heeft meegekregen is
het belang van de betrokkenheid bij de samenleving in het
algemeen en die bij Zwijndrecht in het bijzonder. “Wij blijven
altijd in Zwijndrecht.”

Nuttig werk

Dicky is met pensioen, maar wil zich
graag nog nuttig maken voor de
maatschappij. “Dit werk is absoluut
nuttig. Het is bovendien leuk om allerlei nieuwe mensen te ontmoeten,
buiten de eigen omgeving om.” Jan
is door problemen met zijn rug af-

Zodoende rijden er standaard twee bussen van Van Gent voor
de Voedselbank en lenen ze regelmatig bussen uit voor
bijvoorbeeld verhuisklussen van mensen zonder vervoer. Vaak
gaat dit via de Stichting ANDERS waar het autoverhuurbedrijf
partner van is. Deze stichting verbindt lokale noden van
kwetsbare mensen met lokale ondernemers die met hun
product of dienst hiervoor in actie komen.

gekeurd voor zijn werk. Praten gaat
echter nog prima, aan onderwerpen
geen gebrek. Zijn reïntegratiecoach kwam op het idee om bij Bij
Bosshardt aan de slag te gaan. Het
bleek een schot in de roos. “Wat zo
mooi hier is, is dat iedereen elkaar
respecteert. Alles is bespreekbaar,
geen mening is te gek. Iedereen is
100% welkom. Ik heb weliswaar een
beperkte gezondheid, maar wil me
net als Dicky nog zoveel mogelijk
nuttig maken. En eerlijk gezegd:
het werk hier is belangrijk voor de
mensen, maar ook voor mezelf.”

“Bij Bosshardt
is belangrijk
voor de bezoekers, maar ook
voor onszelf.”
Laagdrempelig

Bij Bosshardt zit bijna tien jaar in
Zwijndrecht, waarvan de afgelopen
twee jaar in Winkelcentrum Noord.

V R I J W I L L I G E R S B I J B O S S H A R DT

Goodwill

“Wij zijn een echt Zwijndrechts bedrijf”, verklaart Arie-Jaap. “We
hebben het goed hier en eigenlijk wil je dat iedereen het goed
heeft. Als we daar als lokale ondernemer een klein beetje aan
kunnen bijdragen, dan doen we dat graag. We krijgen er
bovendien goodwill voor terug. We hoeven nooit te adverteren.
De mensen in de regio weten, of horen van anderen, dat we
maatschappelijk betrokken zijn en waarderen dat ook. Ik ben
ervan overtuigd dat dit meeweegt als ze kiezen voor een
autoverhuurder. Daarnaast zeggen wij nooit nee en doen
we niet moeilijk over kleine krasjes of schades.”
Ronde Tafel Zwijndrecht

Ook als lid van de Ronde Tafel Zwijndrecht zet Arie-Jaap zich
in voor het dorp en goede doelen. De redding van de avondvierdaagse noemt hij als voorbeeld, een evenement waar de
nog jonge directeur vroeger zelf veel plezier aan beleefde.
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“Toen wij hoorden dat de organisatie
dreigde te stoppen, hebben wij dit als
Ronde Tafel opgepakt. We hebben niet
alleen de volledige organisatie overgenomen, maar hebben er ook voor
gezorgd dat het evenement gratis wordt.
Geen inschrijfkosten meer en een medaille voor iedere deelnemer. Ieder kind
moet gewoon mee kunnen doen. Om dit
te kunnen financieren maken wij gebruik
van ons netwerk van lokale ondernemers
in Zwijndrecht. Op deze manier maken we
samen Zwijndrecht een stukje mooier. Daar
doen we het voor.”
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Het is een onderdeel van
het Leger des Heils. Jan en
Dicky merken dat dat soms
een belemmering is voor
mensen om binnen te komen
vanwege de associatie met
de kerk en zwervers. “Eenmaal binnen, vallen deze
vooroordelen weg”, zegt
Jan. “Er zijn geen voorwaarden, geen regels, niets moet.
En juist dat maakt het zo
laagdrempelig.” “Het voorziet
ook duidelijk in een behoefte”, vult Dicky aan. “Dagelijks
komen hier gemiddeld dertig
bezoekers waarvan steeds
nieuwe gezichten. Sommigen komen even een bakkie
doen of kijken bij de kleding,
voor anderen is het bezoek
een belangrijk onderdeel
in het dagprogramma. Het
mooie is: het is allemaal
goed.”
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“Samen zijn we
een topteam!”
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BEHEERGROEP KAZ

de kartrekker, maar zonder hen zou
het niet werken. Samen zijn we een
topteam. Waar we inmiddels van
profiteren is het grote netwerk en
de contacten met sponsorbedrijven
die we in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Iedereen kent ons
en wij kennen iedereen. Dat maakt
het makkelijker.”

Een prettige en veilige thuishaven
waar de bewoners naar elkaar
omkijken. Met deze gedachte
ging Leontien Schreuders ruim
dertig jaar geleden met een aantal
vrijwilligers aan de slag. Sinds zes
jaar is dit de Beheergroep KAZ
(afkorting voor Kort Ambacht Zuid
of ook wel Kwaliteit Aandacht
Zichtbaarheid), compleet met
eigen website waarop precies
staat wie ze zijn en wat ze doen.
Met haar eindeloze energie en
de hulp van echtgenoot Lex, Aad
Stiegelis en Ron en Yvon Zwaan, is
Leontien dagelijks in de weer om
de buurt te verbeteren.

“De
warmte en
voldoening
is geweldig.”

Wat deze actieve bewoners (ze
hebben ook allemaal nog een
betaalde baan) van de Kapitein
Horsmanflat allemaal doen voor
verbinding, verbetering en veiligheid? Veel, heel veel. Twee keer
per dag (ook in het weekend) doen
ze een ronde langs en in de vijf
Kapitein flats. Als er iets kapot is of
ze treffen zwerfvuil aan, dan geven
ze dat door. Daarnaast organiseren
ze drukbezochte feesten voor jong
en oud, fleuren de wijk en de flats
op, zorgen voor kerstversiering en
dat is nog niet alles. “Het is leuk als
mensen meegaan in de flow.”

Lintje

“Wat we ook hebben opgebouwd
is respect. Er wonen hier mensen
vanuit zeventien culturen, maar we
kunnen met allemaal overweg. De
mensen nemen hun petje voor ons
af en dat geeft voldoening. Het is
een win-winsituatie. De gemeente
en Trivire waarderen onze inzet
waardoor de flats en de buurt
schoon, heel en veilig zijn. Voor
onszelf is het natuurlijk ook fijn. Wij
wonen hier ook.” Leontien kreeg al
een lintje voor haar jarenlange inzet
voor de buurt, maar geen haar op
d’r hoofd die denkt aan stoppen met
de Beheergroep. “Ik voel nog altijd
zoveel warmte en voldoening, dat is
geweldig. Zolang de drive er is en
de gezondheid goed, gaan wij met
volle kracht vooruit.”

Aanpakkers

Om de verkeersveiligheid op de
kaart te zetten, hebben ze de
SMILEY werkgroep opgericht. Het
resultaat is twee keer per jaar een
verkeersactie samen met de politie
en de gemeente. Met gepaste trots
en dankbaarheid vertelt Leontien
over de kleine maar hechte groep
vrijwilligers. “We zijn aanpakkers
die elkaar goed aanvullen. Ik ben
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assistent-beheerder bij het wijkcentrum aan de
slag en kon ik vijf jaar geleden starten met het
geven van kooklessen. Elke tweede en laatste
woensdag van de maand maken we met een
groepje een gerecht, steeds een ander recept, en
eten het daarna samen op.”

“Het voelt als een
grote familie”
Geheime recepten

Jason kan iedereen aanbevelen om vrijwilligerswerk te gaan doen. “Het is leuk, leerzaam en
je ontmoet veel nieuwe mensen. Ik ben nu drie
dagen per week bij Diverz en zou niet anders
willen. Het voelt als een grote familie. Daarnaast is
het ook dankbaar werk. Ik krijg altijd enthousiaste
reacties op mijn maaltijden of het nu orange kip,
groenten uit de oven of Surinaamse roti is. Het zijn
bestaande gerechten, maar ik maak ze net even
anders. De naam is hetzelfde, de smaak is anders.
Mijn recepten geef ik nooit prijs.” Bijna nooit: voor
de uitgave van dit magazine maakt Jason een
eenmalige uitzondering met zijn recept voor
Surinaamse roti, Jason’s roti.

KO K JA S O N C L A M E Z

“Samen eten verbindt
en ik hou van koken”
Elke dinsdag om half één is het
volle bak bij wijkcentrum Hart van
Meerdervoort. Op dat moment
tovert Jason Clamez (51) een smakelijke maaltijd (altijd halal) voor
wijkbewoners op tafel. Nergens in
Nederland kun je zo lekker eten
voor € 3,- inclusief toetje. Wat er
op het menu staat? Dat is al tien
jaar iedere week een verrassing,
maar het is altijd smullen en altijd
gezellig.

Door zijn rugproblemen werd de
professionele kok tien jaar geleden
afgekeurd voor regulier werk. Te
lang zitten of juist staan, betekent
dagenlang pijn. Toch wilde Jason
(in de Dominicaanse Republiek had
hij een eigen Italiaans restaurant)
niet thuis op de bank blijven zitten.
Bij Diverz kwam hij in contact met
verschillende activiteiten om uiteindelijk toch verder te gaan met waar
hij goed in is en wat zijn passie is:
koken.
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Nederlandse taal

Vooralsnog is Jason een
zeer gelukkig man. “Ik vind
het geweldig leuk om te
doen. Het koken zelf, maar
ook de gezelligheid van de
mensen. Het samen zijn. Bij
de wijkkeuken komen alle
culturen. In het begin sprak
ik alleen Engels, maar een
vrijwilliger heeft me geholpen met Nederlands leren.
Hierdoor kon ik ook als

Zolang zijn gezondheid het toelaat blijft Jason
koken voor de wijkkeuken. “Ik doe het met liefde.
Ik hou van koken, ook thuis voor mezelf, en toevallig is dat een hele mooie manier om mensen en
culturen te verbinden. Dat is toch prachtig?”

Voorbereiding

Jason's roti

Kook de eieren. Snij de kippendijen in
stukjes, de aardappels in grote blokken, de
uien in kleine blokken en de kousenband
in kleine reepjes. Snijd de knoflook en de
gember fijn.

Recept voor 4
personen

Bereiding

Kruid de kip met de kipkruiden. Doe daarna
zes eetlepels olie in een pan om hierin de
uien, gember en knoflook te fruiten tot ze
gaan glanzen. Voeg daarna één eetlepel Surinaamse kerrie toe. In een andere
pan doen we hetzelfde. In de eerste pan
voegen we de kip met het blokje kippenbouillon toe. In de tweede pan de aardappels. Tijdens het bakken van de aardappels
voegen we steeds warme groentebouillon
toe zodat het niet aanbrandt. Als de kip
gaar is, doen we de eieren erbij. Als de
aardappels een beetje zacht zijn, voegen
we de kousenband toe en bakken we het
lekker mee. Eet smakelijk!

Ingrediënten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kilo kippendijen
1 pond kousenband
6 grote aardappels
2 grote uien
3 teentjes knoflook
4 eieren
2 blokjes groentebouillon
1 blokje kippenbouillon
1 stukje gember
kipkruiden
2 eetlepels Surinaamse kerrie
6 eetlepels olie
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“Zonder vrijwilligers
kan het niet”

Linda
van ’t Hoog

Vrijwilligerscoördinator:

“We zijn er voor
elkaar en met
elkaar”
Ongeveer 300 vrijwilligers
zijn actief bij Diverz, schat
vrijwilligerscoördinator Linda
van ’t Hoog. Ze helpen met
activiteiten, klussen, sporten,
maaltijden, zijn taalmaatje
en nog veel meer. Dit doen
ze vanuit het hoofdkantoor
of bij een van de wijkcentra
Xiejezo, Hart van Meerdervoort, Kubiek, Mikado, De
Nederburgh, ’t Klankbord,
Diverzity en Jeugdhonk
Heerjansdam. Deze huizen
van de wijk zijn er voor alle
inwoners van Zwijndrecht,
van 0 tot 100 jaar.

voor een vrijwilliger vinden. Vanuit
de passie van de vrijwilliger gaan
we op zoek.”

Jacqueline
Pors

Aanspreekpunt

Linda is binnen de welzijnsorganisatie het aanspreekpunt voor
vrijwilligers, maar ook voor haar
collega’s in de wijkcentra. Daarnaast
organiseert ze trainingen en zorgt
ze onder andere voor de vrijwilligerscontracten en de waardering.
“Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze verzetten bergen werk op alle fronten.
We zijn ze daar enorm dankbaar
voor. Het is belangrijk dat ze zich
gezien en gehoord voelen. We
doen daar dan ook ons uiterste best
voor. Wat leuk is: de vrijwilligers die
zich verbinden aan Diverz, blijven
doorgaans lang.”

“Het is belangrijk
dat vrijwilligers zich
gezien en gehoord
voelen”

“Geen functie is hetzelfde,
geen vrijwilliger is hetzelfde”,
vertelt Linda. “Wij vinden het
belangrijk om de juiste plek
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Sociaal-cultureel werker:

Oproep
voor nieuwe
vrijwilligers
Nieuwe enthousiaste
vrijwilligers zijn van harte
welkom. Linda legt uit dat
er een constante stroom
is van nieuwe activiteiten.
Bezoekers komen met
nieuwe ideeën en gaan
hiermee aan de slag. Extra
hulp is altijd prettig. “Het
is echt mensenwerk. We
zijn er voor elkaar en met
elkaar. Benieuwd naar de
mogelijkheden? Ik nodig
iedereen van harte uit
om contact op te nemen
via 078 6206060, info@
diverz.info of om een keer
binnen te lopen bij één
van de wijkcentra.”

“Het zijn
allemaal
kanjers”
Jacqueline Pors werkt met
veel plezier in de wijken
Noord en Walburg. Ze is veel
in wijkcentrum Xiejezo te
vinden waar ongeveer vijftig
vrijwilligers aan de slag zijn.
Hun werkzaamheden variëren van opruimen, koken,
uitserveren, helpen met de
naailes, beweegactiviteiten
of administratie tot het
maken van promotiemateriaal voor de activiteiten
en feesten. “Zonder
vrijwilligers kan het niet.”
“De drijfveer van de
vrijwilligers is net zo
verschillend als ze zelf
zijn. Voor sommigen is het

dagbesteding, anderen blijven gewoon graag bezig, bijvoorbeeld na hun
pensionering. Soms is vrijwilligerswerk een opstap naar werk. Voor ons
maakt het geen verschil. Het zijn allemaal kanjers.”
Jiffy’s Care Day

Onverwachte kanjers bleken de medewerkers van de Jiffy Group uit
Zwijndrecht. Eind september kwamen zeventien enthousiaste vrijwilligers
vanuit dit internationale bedrijf om in het kader van de Jiffy’s Care Day de
tuin van Xiejezo een metamorfose te geven. Behalve snoeien, onkruid
verwijderen, zagen en vegen, hebben ze ook plantjes, grond, houtsnippers en tuingereedschap gedoneerd. De klap op de vuurpijl was een
cheque voor het kopen van een kippenhok. “Geweldig dat zo’n groot
bedrijf met vrijwilligers iets doet voor de Zwijndrechtse samenleving.
Voor ons is de cirkel op deze manier rond. We zijn echt ontzettend blij
met alle vrijwilligers die we hebben.”
M E E R I N F O R M AT I E O P W W W. D I V E R Z . I N F O
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Bij een
zorginstelling
helpen

Verenigingen en
activiteiten in de
buurt
Wijk- en buurtverenigingen zijn
belangrijk om de saamhorigheid en
levendigheid in een buurt te verbeteren. Ga maar eens kijken wat voor
vereniging in jouw buurt actief is.

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Je inzet
wordt daar zeer gewaardeerd.
Je kunt contact opnemen met
bijv. een ouderencentrum,
verzorgingshuis, verpleeghuis,
ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor
geestelijke gezondheidszorg.
Vraag naar de vrijwilligerscoördinator. Je kunt denken
aan werk zoals helpen bij de
maaltijden, activiteiten begeleiden, een wandeling met
iemand maken, spelletjes doen
of gastvrouw/-heer zijn.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje
te nemen bij een koffie-ochtend, een
wijkvergadering of een activiteit die
in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraag gerust eens naar de
mogelijkheden voor het doen van
vrijwilligerswerk. Word je vrijwilliger in
het buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om
eens wat meer mensen uit de buurt
te leren kennen. En je maakt je nog
nuttig ook.

Bij de sportvereniging
helpen

Zit jij zelf of jouw kind(eren)
op een sport? Dan kom je
waarschijnlijk vanzelf wel
in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van
vrijwilligerswerk. Maar je
kunt natuurlijk ook zelf het
initiatief nemen.

Vrijwilligers van de vrijwillige thuishulp helpen en
ondersteunen mensen met een beperking of een
chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld
praktische steun en hulp: in het huishouden, bij
klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook
gezelschap.

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke,
ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht,
steun of begeleiding nodig hebben.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een
hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet
vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort
VPTZ.
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Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject,
zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale zoals Zwijndrechtvoorelkaar of
welzijnsorganisatie zoals Diverz kan je op weg helpen.

Bij sportverenigingen wordt
veel werk verzet door
vrijwilligers, die trainingen
geven, in het bestuur zitten,
de kantine draaiende
houden, wedstrijden
organiseren, het clubhuis
schoonmaken, enzovoort!

Helpen als
vrijwillige thuishulp

Maatje worden

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Vrijwilligerscentrale of
welzijnsorganisatie
Zwijndrechtvoorelkaar en Diverz zijn organisaties
die bemiddelen voor mensen die vrijwilligerswerk
zoeken. Je kunt er terecht met jouw vragen over
vrijwilligerswerk. En je krijgt hulp bij het zoeken
van geschikt vrijwilligerswerk. Zwijndrechtvoorelkaar heeft ook een online vacaturebank voor
vrijwilligers, waar jij je kunt inschrijven.

Buddy worden

Buddy’s zijn vrijwilligers die mensen met
een ziekte of beperking praktische hulp
en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld
samen uitstapjes maken, maar ook steunen
bij het omgaan met de beperking. Dit heet
ook wel buddyzorg.

Actief worden bij geloofsgemeenschap
Natuurlijk kun je ook terecht bij jouw
kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van
vrijwilligerswerk. Vaak zijn er
verschillende mogelijkheden om
te helpen. Praat er eens over met
anderen die bij je geloofsgemeenschap betrokken zijn.
Misschien brengt het je op
een idee.

Een VOG nodig?
Een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) staat ook wel
bekend als een bewijs van
goed gedrag. Voor sommige
beroepen is dit verplicht.
Ook vrijwilligersorganisaties
kunnen een VOG van jou
vragen voordat zij je als
vrijwilliger aannemen. Soms
kun je deze gratis krijgen,
kijk op gratisvog.nl
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CARRIE BREUR

Halloween, buitenspeeldagen, een
chillplek voor jongeren, beweegtoestellen voor volwassenen in de
buitenruimte, oplossingen bedenken die soms heel simpel zijn en
nog veel meer. Carry Breur schudt
de ideeën zo uit haar mouw en
gaat er vervolgens ook mee aan
de slag. Haar drijfveer? “Van
Zwijndrecht een bruisende stad
maken waar het prettig wonen is
voor iedereen.”

“Superleuk als
het weer gelukt
is. Zolang het kan,
blijf ik komen met
plannen.”

Ongeveer zes jaar geleden had
Carry haar eerste project. In het
midden van het plein waar ze woont
in Walburg, was een soort nutteloos
groenperk. Dat kan leuker, vond
Carry. Bij het Wijkplatform Walburg
presenteerde ze haar plan voor een
gemeenschappelijke voortuin. Een
speelplek en ontmoetingsplaats
zodat de buren elkaar beter leren
kennen. De gemeente ging akkoord
en de ontmoetingsplaats kwam er.
“Het is echt een succes. De buren
zijn nu betrokken met elkaar en
bieden hulp als dit nodig is.”
Beweegtoestellen
voor volwassenen

Het vrijwilligerswerk doet Carry
naast haar werk voor bouwadvies-
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“Alles om de wijk
zo gezellig mogelijk
te maken”
bureau Bouwcheck dat ze samen
met haar echtgenoot runt en het
regelmatige oppassen op haar twee
kleinkinderen. In de speeltuin op het
Londenseplein ontstond opnieuw
een idee: beweegtoestellen voor
volwassenen, zoals een crosstrainer
e.d. Terwijl haar kleinkinderen lekker
aan het spelen waren, stond zij zich
een beetje te vervelen. “Fijn toch
als ik in de tussentijd ook kan
bewegen? Het is goed als kinderen
meer naar buiten gaan, meer gaan
bewegen. Dat geldt net zo goed
voor hun ouders en grootouders.
Op deze manier stimuleren ze
elkaar.” Deze beweegtoestellen
gaan er binnenkort komen.
Netwerk

Ook voor oudere kinderen en
jongeren moet genoeg te doen zijn.
Dat gehang bij Walburg is Carry
een doorn in het oog. “Ze moeten
een besteding hebben. In Walburg
hebben we helaas geen buurthuis
waar we activiteiten kunnen
organiseren, of een chillplek voor
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de jeugd. Dit is echt een
gemis en we dringen hier
met het Wijkplatform al jaren
op aan bij de gemeente.
Dan moet je wat anders
bedenken. Voor jongeren
denk ik aan een grote bus
of aangepaste zeecontainer
met toezicht.
Of wat dacht je van een
skateparcours bij de
Steenen Kamer waar
kinderen zich uit kunnen
leven met skates, stepjes en
fietsjes? Bij het organiseren
van bijvoorbeeld Halloween,
maak ik dankbaar gebruik
van mijn grote netwerk. Via
vrienden, buren en sportverenigingen scharrel ik altijd
genoeg vrijwilligers bij
elkaar. Superleuk als het
weer gelukt is. Zolang het
kan, blijf ik komen met plannen.” Valt er verder niets te
wensen? “Jawel, als iemand
nog een busje heeft om
spullen te vervoeren?”
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VOEDSELBANK ZWIJNDRECHT

“Mensen hebben soms
echt helemaal niks”
pakket levert. Het ophalen gebeurt met twee bestelbussen of kleine vrachtwagens die ook via een plaatselijke
sponsor beschikbaar gesteld worden. Elke week hebben
we zodoende een ander, zo gezond mogelijk pakket.
Alles wordt gedaan door de vrijwilligers. Het ophalen,
samenstellen en het uitdelen. Doordat de Voedselbank
een landelijke professionele organisatie is (in Nederland
zijn 160 voedselbanken), is de structuur goed. Dat is ook
prettig voor de vrijwilligers.”

Iedere vrijdagmiddag kunnen Zwijndrechtenaren die het nodig hebben een voedselpakket
ophalen in de gymzaal van de oude school aan
de Sumatralaan. Gemiddeld verdelen de
vrijwilligers van de Voedselbank 160 pakketten
onder ongeveer 140 huishoudens. Grote gezinnen ontvangen er twee. Van alle cliënten van
de Voedselbank zijn er 180 jonger dan 17 jaar.
Noodpakketten zijn altijd beschikbaar. “Mensen
zitten soms letterlijk aan de grond.”
Voorzitter Wim Sandee is sinds ongeveer vijf jaar
betrokken bij de Voedselbank. Theo Vogelaar
doet al zes jaar de cliëntenadministratie. Maatschappelijke betrokkenheid, omkijken naar een
ander, noemen ze allebei als hun drijfveer voor
dit vrijwilligerswerk. Het is dankbaar werk. Ze zijn
ervan overtuigd dat dit ook geldt voor de andere
vrijwilligers - op dit moment zijn het er 55, nieuwe aanwas is welkom - die zich inzetten voor de
Voedselbank in Zwijndrecht.

“De uitgifte is op
vrijdag, maar we zijn
altijd bereikbaar”
Schaamte

Theo Vogelaar is van de cijfers. Hij ziet dat er steeds
een golfbeweging is in het aantal pakketten, met een
uitschieter van 200 pakketten in de lockdown. Waar hij
zich zorgen over maakt is de groep Zwijndrechtenaren
die nog niet in beeld is bij de gemeente en dus ook niet
bij de Voedselbank. “Als je het percentage mensen dat
leeft onder de armoedegrens projecteert op de gemeente
Zwijndrecht, dan klopt dat niet. Schaamte is hierbij een
groot probleem. Dat is jammer en onnodig. Helemaal
als je ziet hoe blij mensen de deur uit gaan met hun
boodschappen. Daarnaast doen we samen met andere
stichtingen soms extra acties voor de kinderen die bij ons
bekend zijn, bijvoorbeeld met Sinterklaas. Ontzettend leuk
en dankbaar.”

Goed gestructureerd

“De Voedselbank heeft twee pijlers”, vertelt Wim
Sandee. “Als eerste het verstrekken van voedsel
aan mensen die het nodig hebben. De tweede is
het vermijden van voedselverspilling waarbij we
natuurlijk oog hebben voor de voedselveiligheid.
Wij kopen geen voedsel. We halen de pakketten
op bij het distributiecentrum in Rotterdam. Voor
de verse producten hebben we lokale sponsoren
waaronder supermarkten en een bakker die al
vanaf het begin, tien jaar geleden, één brood per
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“Drie dagen
feest met
Koningsdag
als hoogtepunt”

Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers doen onmisbaar werk.
Het is belangrijk dat ze daarbij
goed zijn verzekerd want een
ongeluk zit in een klein hoekje.
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik
Ido Ambacht, Papendrecht en
Zwijndrecht hebben daarom een
verzekering afgesloten voor alle
vrijwilligers die actief zijn in deze
gemeenten.
Het gemeentelijk verzekeringspakket biedt een ruime dekking. Alle
vrijwilligers in de eerder genoemde
gemeenten zijn verzekerd tijdens
vrijwilligerswerk in georganiseerd
verband. De vrijwilliger hoeft hier
verder niks voor te doen.

Voorzitter Ad Plaizier vertelt graag over de vereniging
waar hij al van jongs af aan actief betrokken bij is. Hij
is erin gerold, eerst als vrijwilliger, later als bestuurslid
en sinds 1980 is de geboren en getogen Heerjansdammer voorzitter. Wat hij als eerste wel even gezegd wil
hebben: Heerjansdam heeft een rijk en boeiend verenigingsleven. De Oranjevereniging is er hier slechts
één van. “Er zijn in het dorp heel veel mensen die net
zoveel tijd en energie in hun vereniging steken als ik.”

Wanneer je in een situatie komt
waarin jouw eigen verzekering niet
toereikend is, kun je gebruik maken
van de collectieve verzekering die
de gemeenten hebben afgesloten
bij Centraal Beheer Achmea.

Dit jaar bestaat de vereniging precies 85 jaar. Een groot
feest kon vanwege corona niet, maar dat hoopt het bestuur in april 2022 in te halen. “Drie dagen feest hebben
we altijd, met Koningsdag als hoogtepunt. In het centrum
van het dorp komt in die periode een circustent van
duizend vierkante meter. Een groep van ongeveer vijftig
vrijwilligers zorgt voor het opzetten, inrichten, de techniek,
bezetting achter de bar en de keuken en nog veel meer.
De dag na Koningsdag zijn we allemaal versleten.”

Wat houdt de verzekering in?

Kippenvel

Deze drie dagen feest vergen maanden aan
voorbereiding. Voordat de oogheelkundig instrumentenmaker met pensioen ging, nam hij altijd de
hele week van Koningsdag vrij. “Organiseren heb
ik altijd leuk gevonden. Natuurlijk is het aanpoten,
eerst drie dagen opbouwen en daarna op de
dagen zelf, maar het is zeker de moeite waard.
Deze dagen horen gewoon bij Heerjansdam. Als
ik zie dat iedereen het naar zijn zin heeft, als de
tent schudt van de dansende mensen tijdens de
grote feestavond, dan krijg ik kippenvel. Volgend
jaar stop ik als voorzitter. Na 45 jaar is het mooi
geweest. Als vrijwilliger en lid blijf ik uiteraard
gewoon betrokken.”

Oranjefeest

“We verzinnen ieder jaar wat anders, komend jaar wordt
het straattheater, maar sommige onderdelen van het
programma blijven hetzelfde. Zo hebben we ieder jaar
klaverjassen, darten en playbacken op de Pré Oranje
Party, de avond voor Koningsdag op 27 april. Na het
officiële gedeelte op de grote dag zelf, met onder andere
de opening door de locoburgemeester, het hijsen van
de vlag en een oranjebitter starten de festiviteiten. De
Heerjansdames organiseren de spelletjes voor de kinderen en buiten komen kraampjes van verenigingen. Ook
een vast onderdeel is de kleine kinderkermis. Het grote
Oranjefeest ’s avonds is de knallende afsluiter met disco
Montmartre en een bekende artiest.”
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De verzekering bestaat uit een
basisverzekering met de volgende
dekkingen:
• Ongevallen- en persoonlijke
eigendommenverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Rechtsbijstandsverzekering
En een aanvullende verzekering
voor de volgende dekkingen:
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Aansprakelijkheid voor
rechtspersonen
• Verkeersaansprakelijkheid voor
rechtspersonen
De vrijwilligersverzekering biedt
een zogenaamde secundaire
dekking. Dit betekent dat als er ook

dekking is bij reeds bestaande – door de vrijwilligersorganisatie of vrijwilligers zelf
afgesloten verzekeringen
– die verzekering eerst
voor het vergoeden van
de schade benadert moet
worden. Alleen voor de
ongevallenverzekering geldt
een zogenaamde primaire
dekking.
Wij adviseren vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties de
inhoud van de dekking
te vergelijken met de
dekking van hun lopende
verzekeringen. Jouw
verzekeringsadviseur kan
daarbij behulpzaam zijn.
Voor wie is de
verzekering bedoeld?

tot een door de belastingdienst bepaalt maximum.
• Ongeacht leeftijd;
• Ook bij eenmalige
activiteiten;
• Zonder minimaal aantal
uren;
• Ook bij kerkelijk werk en
buurtactiviteiten;
• Ook bij activiteiten via
online platforms zoals
Wehelpen.nl
Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn
verzekerd voor het onderdeel ongevallen en persoonlijke eigendommen voor
vrijwilligers. Ook vallen zij
onder de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

De vrijwilligersverzekering
dekt niet alleen de risico’s
van vrijwilligers, maar ook
die van mantelzorgers en
stagiaires. Hierna lees je
voor wie de verzekering is
bedoeld.

Stagiaires
Stagiaires vallen in het kader
van maatschappelijke stage
voor scholieren onder de
vrijwilligersverzekering.
Zij worden volledig
meegenomen in de dekking.

Vrijwilligers
Alle vrijwilligers die in
georganiseerd verband
onverplicht en onbetaald
vrijwilligerswerk doen ten
behoeve van anderen en/
of de samenleving waarbij
een maatschappelijk belang
wordt gediend, komen in
aanmerking voor deze
verzekering.

Uitzonderingen
Vrijwillige brandweer- en
politiemedewerkers zijn
uitgesloten van deze
verzekering. Zij hebben een
eigen rechtspositieregeling.

In afwijking van hetgeen
hierboven staat beschreven
mag de vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen
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Meer informatie

Wil je meer informatie over
de dekking of een schade
melden? Kijk dan op www.
zwijndrecht.nl/vrijwilligers

VRIJWILLIGERS ZIJN GOUD!

NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG - 7 DECEMBER 2021

VRIJWILLIGERSWERK
WAAROM ZOU JE?
In dit magazine vindt je voorbeelden te over van hoe je verschil maakt met vrijwilligerswerk.
Op zichzelf al reden genoeg om lekker aan de slag te gaan. Maar let op: met jouw
vrijwilligerswerk help je niet alleen een ander, je helpt ook jezelf! Hoe?
Wij zetten het hieronder voor je op een rij:

1.

Zingeving

2.

Contact met anderen

3.

Een leuke daginvulling

4.

Een nieuwe uitdaging

5.

Bijleren en werkervaring opdoen

6.

Plezier!

Uit onderzoek blijkt dat je gelukkiger wordt van anderen helpen. Het voelt goed
om iets voor een ander te doen en daar om gewaardeerd te worden. Je draagt iets
bij aan de samenleving of aan iemands dag, op een manier die bij jou past.

Door vrijwilligerswerk kom je in aanraking met allerlei mensen met dezelfde interesse,
van jong tot oud. Samen maak je onderdeel uit van een groter geheel. Niet alleen een geweldige
gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, maar het doet ook wonderen voor je gezondheid.
Een fijn sociaal vangnet verlaagt je stressniveau en zou zelfs depressies helpen tegengaan.

Vrijwilligerswerk biedt een leuke en interessante daginvulling vol activiteiten die je -als het goed
is- hartstikke leuk vindt om te doen. Of je nu net met pensioen bent, ergens nieuw bent komen
wonen of je gewoon erg betrokken voelt bij een project, de dag vliegt voorbij als je doet waar je
hart ligt!

Door vrijwilligerswerk daag je jezelf uit om iets nieuws te proberen, vaardigheden te oefenen
en doelen te bereiken. Of je nu op bekend terrein bent, of je kiest juist iets totaal anders, zeker
weten dat er verborgen talenten komen bovendrijven.

Vrijwilligerswerk kan een positief effect hebben op je loopbaan. De werkzaamheden staan goed
op je CV en door de vele contacten die je opdoet bouw je op een laagdrempelige manier aan
een breder netwerk. Het biedt daarmee misschien zelfs een opstap naar een (nieuwe) baan.

Misschien toch wel het belangrijkste voordeel van vrijwilligerswerk: de kans om ergens
aan mee te werken waar je veel plezier aan beleeft. Met als beloning niet alleen
blije ontvangers, maar vooral een heel tevreden mens.
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