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Voorwoord

Het is bijzonder te constateren dat er zoveel 
vrijwilligers voor alle onderdelen van Dignis werken. 
We realiseerden ons dat een paar jaar geleden. Als 
blijk van waardering ontvingen de vrijwilligers een 
presentje. Het geld hiervoor kwam uit giften aan de 
Vriendenstichting. Het idee om een cadeaubon te 
geven kwam van de vrijwilligerscoördinatoren. We brachten de ANWB helemaal 
in verwarring met de grote bestelling. Het was een raar gevoel om met ruim 800 
cadeaubonnen ter waarde van twaalfduizend euro in een plastic tasje over straat 
te lopen. Zoveel vrijwilligers…
Bewoners en cliënten van Dignis verdienen het om zo nu en dan extra aandacht 
te ontvangen. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Dignis wil ik graag 
alle vrijwilligers complimenteren met haar of zijn inzet. De bestuursleden van 
de Vriendenstichting vormen ook een onderdeel van het vrijwilligersleger. Ieder 
zet zich in op zijn of haar eigen wijze, de een als chauffeur, een ander in de 
cliëntenraad en velen om het leven van ouderen op te fleuren. Dignis en haar 
bewoners en cliënten mogen blij zijn met ons en wij mogen dus best trots zijn op 
wat wij doen.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken u erop te attenderen, dat de 
Vriendenstichting graag initiatieven financieel ondersteunt die het welzijn 
van de ouderen van Dignis bevorderen. Uw ideeën kunt u doorgeven via de 
cliëntenraden en rechtstreeks bij de Vrienden van Dignis.  
Zolang we geld in kas hebben, moet dat voor het goede doel rollen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit vrijwilligersboekje en met uw inzet 
voor de ouderen van Dignis.

Jan de Keijzer 
Voorzitter Stichting Vrienden van Dignis
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Dignis biedt zorg aan meer dan 1.000 bewoners in verzorgingshuizen, 

verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de provincie Groningen 

en de kop van Noord Drenthe. Er worden diensten verleend aan circa 

750 cliënten van aanleunwoningen en inleunwoningen in de directe 

omgeving van Dignislocaties. 

Vrijwilliger worden? 
In principe kan iedereen vrijwilliger worden bij Dignis: jong en oud. Tenminste 
voor degene die het leuk vindt om met ouderen te werken. Voor jongeren kan 
vrijwilligerswerk bij Dignis een oriëntatie op betaald werk zijn of een invulling 
van een maatschappelijke stage. Bij ouderen komt het vrijwilligerswerk na 
pensionering in beeld. Voor mensen met een betaalde baan kan vrijwilligerswerk 
bij Dignis een leuke en nuttige invulling van hun vrije tijd zijn. 

Bij Dignis zijn dagelijks vele vrijwilligers actief. Zij leveren een belangrijke 
bijdrage aan een prettige woon- en leefomgeving van de bewoners. Het vaste 
personeel zorgt voor goede basiszorg. Vrijwilligers vervullen taken die anders 
nauwelijks of niet gedaan kunnen worden.  

We hebben voortdurend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Heeft u tijd over en 
heeft u zin om onze cliënten extra aandacht te geven? Dan kunt u zich op veel 
manieren inzetten.  
 
 

 

 
Een greep uit de mogelijkheden:
• Individueel begeleiden van cliënten bij onder meer (ziekenhuis)bezoek, 

boodschappen doen of een hobby
• Meehelpen in het eetpunt, Grand Café of de huiswinkel
• Ondersteuning bieden in de huiskamers van het verpleeghuis
• Meehelpen in de internetcafés 
• Helpen bij activiteiten, zoals een muziekavond, een uitstapje, een creatieve 

middag of bij het organiseren van een festiviteit

Er is nog veel meer te doen. Het aantal uren dat u wilt besteden, bepaalt u zelf. 
Dit kan variëren van enkele uren per maand tot een aantal dagdelen per week. 
Mede afhankelijk van de activiteit waar uw voorkeur naar uit gaat. Vrijwel altijd is 
er iets te vinden wat bij u past.

We verwachten geen specifieke vooropleiding, maar wel dat u zich kunt inleven 
in de cliënten. Dat u gemakkelijk contact legt, verantwoordelijkheidsgevoel hebt 
en flexibel bent. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
We verwachten van u dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt, want er wordt 
op u gerekend.

Vrijwilligers zijn waardevol voor ons. Omdat Dignis vrijwilligerswerk serieus 
neemt, sluiten we een overeenkomst met u. U wordt officieel erkend als 
vrijwilliger, u bent verzekerd en komt (wanneer dat nodig is) in aanmerking voor 
een reiskostenvergoeding en eventuele bijscholing.

U kunt rekenen op een goede begeleiding tijdens uw werkzaamheden.  
Ook zorgen we voor contact met andere vrijwilligers, zodat u kennis en 
ervaringen kunt uitwisselen. Jaarlijks wordt er een gezellige avond voor de 
vrijwilligers georganiseerd.

Vrijwilliger bij Dignis
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Anja Hegen

Anja werkte jaren lang als kapster. Door de oogziekte 

Macula degeneratie, slijtage aan het netvlies, kon ze haar 

beroep niet langer uitoefenen. Boeken lezen gaat niet, maar 

gelukkig zijn er tegenwoordig veel luisterboeken. Anja is 

een actief persoon, ondanks haar visuele beperking loopt ze 

hard en wandelt ze veel in de omgeving van haar woonplaats 

Zuidlaren. Gezichtsherkenning is moeilijk voor haar, aan de 

stem hoort ze al snel met wie ze te maken heeft.  

Beurtelings met iemand een luchtje scheppen
Om maatschappelijk actief te blijven en iets te betekenen voor de ander doet 
Anja vrijwilligerswerk in De Enk. Ze werkt op een vaste plek in een huiskamer  
op een afdeling voor ouderen met dementie met de naam Hondsrugstraat. 
Anja: “Ik heb ook een tijdlang op verschillende afdelingen gewerkt. Dat was voor 
mij niet te doen omdat ik problemen had om me te oriënteren, zaken die ik nodig 
had voor het werk kon ik moeilijk vinden. Ik werk nu op een vaste huiskamer 
waar alles op een vaste plek staat zodat ik het goed kan vinden. 
’s Morgens begin ik hier met het smeren van broodjes voor de mensen en het 
zetten van koffie. Het vaste personeel heeft het dan druk met de lichamelijke 
verzorging van de bewoners. Gedurende de ochtend ga ik beurtelings even met 
iemand een luchtje scheppen of een kleine boodschap doen in het winkeltje hier 
in het gebouw. Het warme eten bereid ik voor en kook voor de groep ouderen.  
Ik eet niet mee want ik eet altijd thuis samen met mijn jongste dochter.  
Het personeel kent mijn beperking en houdt daar rekening mee. Daarom kan ik 
hier goed functioneren. Het werken met ouderen met dementie is voor mij niet 
zwaar en ik neem het zeker niet mee naar huis.”

“Alles heeft 
een vaste plek 

zodat ik het goed 
kan vinden.”



Humor is belangrijk in de omgang met ouderen
Sebastiaan vindt dat jeugd en ouderen meer met elkaar moeten omgaan. 
Hij zegt: “Het zijn nu erg gescheiden werelden. Als ik aan mijn vrienden vertel dat 
ik vrijwilligerswerk bij ouderen doe kunnen ze zich daar weinig bij voorstellen. 
Nog steeds doe ik het met veel plezier. Ik heb ontdekt dat humor belangrijk is in 
de omgang met ouderen.”

Sebastiaan Rodenhuis

Hij heeft een grote tatoeage op zijn linkerarm en wordt hier veel op aangesproken 
in het Heymanscentrum waar hij als vrijwilliger werkt. Ze vinden de tatoeage 
maar zo-zo. “Vind je hem mooi?” vraag ik dan een beetje uitdagend. “Ja? Nou dat 
komt dan goed uit want ik heb al een afspraak voor je gemaakt in de tattooshop.” 
Dan weten ze echt niet wat ze aan me hebben,” zegt hij lachend. 
Van een paar ouderen die Sebastiaan wekelijks bezoekt hoor ik: “Ik zie hem 
graag komen, hij is altijd zo vrolijk dat werkt aanstekelijk.”
Hij is klaar met zijn studie aan de school voor journalistiek in Zwolle en 
kwam via een schrijfopdracht, die over ouderen handelde, in contact met het 
vrijwilligerswerk in het Heymanscentrum. Hij woont in een flat naast het centrum, 
dus hij heeft weinig reistijd nodig om zijn klus te klaren.

“Ik bak zelf een kruidkoek”
“Al weer tweeënhalf jaar ben ik hier actief. Op zondagmorgen schenk ik koffie en 
thee. In een paar uur tijd ga ik langs ongeveer dertig kamers met mijn karretje. 
Hier en daar maak ik een praatje en ik ken de mensen inmiddels behoorlijk goed. 
De praatjes zijn vaak een herhaling van de gesprekken die eerder plaatsvonden. 
Door deze regelmatige bezoeken bouw je echt een band op. Als er iemand komt 
te overlijden heb ik het daar soms echt moeilijk mee. 
Toen ik aan dit werk begon mocht ik een plakje cake of koek bij de koffie en thee 
serveren. Door de bezuinigingen werd dit al gauw een krenterig meelkoekje. Op 
een gegeven moment zelfs helemaal niets meer. Nu zorg ik zelf dat er cake en koek 
bij de koffie wordt geserveerd. Ik koop een cake en bak zelf een kruidkoek. Ik ben 
hier inmiddels kind aan huis. De ouderen zien me als hun kleinzoon en ik zie hen 
als opa en oma. Sommige mensen zien bijna geen leeftijdsgenoten meer die ze 
nog kennen. Door bijvoorbeeld hersenbloedingen en andere beperkingen kunnen 
ze niet meer naar buiten om zelf mensen op te zoeken. Anderen krijgen dagelijks 
bezoek van familie. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hebben, als ze 
opgenomen worden, een steeds zwaardere zorgvraag. Het personeel werkt hard 
om het allemaal bij te kunnen benen. Daar heb ik diep respect voor.”

“Nu 
zorg ik er 

zelf voor dat er 
cake en koek bij 
de koffie wordt 
geserveerd.”
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Zesenvijftig was Melle toen hij 

met een leuke regeling afscheid 

kon nemen van de NS. Hij heeft er 

achtendertig jaar voor gezorgd dat 

de treinen bij het Hoofdstation in 

Groningen in goede banen geleid 

werden. “Vooral als er storingen 

waren moest je opletten en was het 

druk. In rustige tijden speelden we 

ook wel eens een potje dart.”

“Omdat ik al vroeg thuis kwam te 

zitten wilde ik weer iets om handen 

hebben. Na een aantal andere klusjes 

kwam ik in aanraking met Dignis.”

Een stukje omrijden om de oude buurt te bezoeken
 Melle heeft net een aantal ouderen helpen uitstappen uit het busje. Hij heeft ze 
van huis opgehaald om de dagopvang te bezoeken van het Heymanscentrum. Ik 
zit even rustig met hem buiten op een bankje in de zon. Kan ie lekker een sigaretje 
roken. “Ik heb al vaak geprobeerd te stoppen,” zegt Melle. Binnenkort gaat ie weer 
een serieuze poging wagen. Zijn vrouw doet ook mee. Ze is niet zo’n fanatieke 
roker als hij.Hij maakt ook uitstapjes met de Vriendenbus van Dignis. 

Leuke excursies naar bijvoorbeeld Lauwersoog om daar een visje te eten. Ook rijdt 
hij graag een stukje om om even langs de buurt te rijden waar mensen vaak een 
groot deel van hun leven hebben gewoond. “De Vriendenbus is voor een symbolisch 
bedrag te huur om een zelf verzonnen uitje te maken of om boodschappen te doen. 
Hartstikke leuk dat dit kan. Doordat ik hier al een tijdje rondloop ken ik veel mensen 
waar ik een binding mee heb. Dat maakt het werk hier leuk.” Ten slotte vertelt Melle 
dat hij in de weekenden maaltijden bezorgt op een vaste route.

Melle Boer
“In het weekend 

bezorg ik 
maaltijden.”



Janita woont mooi in het groen in Eelde. “Je kan hier alle kanten op.  

Het meer, de bossen en de stad, alles op fietsafstand. Ideaal.”  

Ze is moeder van twee kinderen van zestien en achttien. Verder is ze 

parttime zwembadmedewerker. In de wintermaanden is ze invalkracht 

bij het overdekte bad. Mensen in beweging brengen is haar missie.  

Ook de ouderen van de Duinstee in Eelde profiteren van haar energie.

Glinstering in de ogen
De ouderen met dementie van de Duinstee krijgt ze eveneens in beweging. 
“Het is dankbaar werk en ik krijg er veel voor te terug, al is het maar een 
glinstering in de ogen van de deelnemers.
Samen met een bewegingsagoog verzorg ik hier de bewegingsactiviteiten. 
Ik assisteer en betrek de mensen bij het spel. Het is leuk om te zien wat ze 
allemaal nog wel kunnen. Als ze bezig zijn met een spel zie je dat ze alert  
kunnen reageren. We doen actieve oefeningen, spelen met de bal en doen 
kringspelletjes. 
De activiteiten vinden plaats in een aparte ruimte. Ik nodig ze uit om deel te 
nemen. Sommige mensen hebben wat extra aandacht nodig om los te komen.”

Zingen
“Iets heel anders is het zingen wat ik hier met een paar andere vrijwilligers 
organiseer en begeleid. Iedereen krijgt een grote klapper met daarin allerlei 
liedjes, goed leesbaar met grote letters uitgeprint. Met muzikale ondersteuning 
van een pianist zingen we hier allerlei liedjes. Sommigen wat zachtjes 
en voorzichtig en anderen uit volle borst. Door het zingen komen er veel 

herinneringen boven aan de school of een koor waar ze op zaten.  
Muziek herinnert je ook vaak aan een bepaalde periode in je leven, een  
belangrijke gebeurtenis. Men kan gemakkelijk meedoen aan deze activiteit.  
Het is heel laagdrempelig.”

9

Janita Petersen

“We kegelen 
en spelen met 

de bal.”
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Gerrie Oosterwold heeft in de schoonmaak gewerkt en als huisvrouw. 

Haar eigen moeder heeft zeven jaren op ‘t Blauwbörgje gewoond. 

“Dat waren mooie jaren voor haar. Met haar samen bezocht ik altijd 

de muziekmiddag. Ik ontdekte wat muziek en zingen voor ouderen 

met dementie kan betekenen. Drie maanden na haar overlijden ging ik 

officieel als vrijwilliger aan het werk op de muziekmiddag.”

 

Hilda Hamminga heeft als verkoopster in de modewereld gewerkt.  

“Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan. Het was een heel mooie 

tijd bij V&D. Daar heb ik ook goed met allerlei mensen leren omgaan. 

Dat gaat bij mij vanzelf. Ik heb een optimistische en vrolijke instelling. 

Toen ik vijfenvijftig jaar was kwam ik alleen te staan doordat mijn man 

plotseling overleed. Dat was een vreselijke klap om van de een op 

andere dag weduwe te worden. Alleen in huis gaan zitten treuren is niets 

voor mij, dus heb ik me hier aangemeld als vrijwilliger voor  

de zangmiddag.”

“Je moet je een beetje kunnen laten gaan”
De dames staan me te woord voorafgaand aan de muziek-/zangmiddag.  
Het duo dat gaat optreden doet ondertussen een soundcheck. 
Gerrie: “We hebben hier een hele grote vrijwilligersgroep waar het onderling 
enorm goed mee klikt. We nemen ook klussen van elkaar over als dit nodig is.”
Hilda: “Je ziet de bewoners genieten van de muziek, ze zingen of neuriën 
zachtjes mee. Zelf worden we er ook blij van.”
Gerrie: “Als ik naar huis ga voel ik me ook licht en vrolijk.”
Hilda: “Je moet in dit werk niet afstandelijk zijn. Je moet je een beetje kunnen 

laten gaan op de muziek en mensen durven aanraken. En een beetje knuffelen. 
Op die manier kun je het beste contact met hen krijgen.”
Hilda: “Je krijgt er ontzettend veel voor terug.” 
Gerrie en Hilda: “We hopen dit werk nog heel lang te mogen doen.” 

In het middenpad wordt er af en toe een dansje gemaakt
De dames hebben nu even geen tijd meer voor mij en gaan de deelnemers aan de 
muziekmiddag uit alle hoeken en gaten van het gebouw ophalen. 

Gerrie Oosterwold en Hilda Hamminga
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Ook de mevrouw die 
alleen maar in bed kan 
liggen en weinig contact 
heeft met de andere 
bewoners, wordt met bed en 
al opgehaald en voor in de zaal 
geplaatst. Het duurt even voordat 
iedereen er is. Ook is er veel familie 
aanwezig om de middag mee te 
maken. Veel rollators en rolstoelen 
zijn nodig om iedereen een plekje in 
de zaal te geven. 
De muziek begint. Deze middag 
treedt het duo Wine and Roses op. 
Een mooie zangeres in een prachtige 
jurk wordt begeleid door een 
meezingende pianist. Hun repertoire 
is veelzijdig, van Franse chansons 
tot Elvis Presley.
De muziek werkt rustgevend en 
iedereen lijkt ook wel in een prettige 
stemming te komen. Sommigen 
zingen uit volle borst mee, 
anderen knikken een beetje. In het 
middenpad wordt er nu en dan een 
dansje gemaakt samen met een van 
de vrijwilligers.
Af en toe wordt een van de bewoners 
een beetje onrustig en wil ongecontroleerd opstaan en dreigt daardoor te gaan 
vallen. Heel soepel wordt dit incidentje door de vrijwilligers opgevangen en wordt de 
onrustige dame op bekwame wijze gekalmeerd. 

Lange vingers en schuimpjes gaan rond bij wijze van versnapering.
Steeds meer uit volle borst wordt er meegezongen. Inhaken en meedeinen is 
hierbij het parool.

“Ook is er veel 
familie om de 

middag mee te 
maken.”
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Geert werkte bijna dertig jaar lang in de mode. Hij was onder andere 

hoofd calculatie bij een modemagazijn. Hij zegt:  

“Op een gegeven moment voelde ik wel aan dat er banen op de tocht 

stonden. En jawel hoor na een reorganisatie vloog ik er uit.”

“Door allerlei omstandigheden ging de horecazaak, die ik daarna begon, 

failliet. Inmiddels ben ik uit de schuldsanering en probeer vooral vooruit 

te kijken en niet te piekeren want daar schiet niemand iets mee op.  

Mede door mijn ervaring in de horeca en het winkelbedrijf maak ik 

gemakkelijk contact. Ik ben echt een prater.”

Inleven in de mensen
“Omdat ik wat terug wilde doen voor mijn uitkering heb ik mij hier in  
De Wiekslag aangemeld als vrijwilliger. Omgaan met mensen met dementie vind 
ik heel boeiend. Sommige vrijwilligers hier uit de buurt vinden het moeilijk om 
geconfronteerd te worden met mensen uit het dorp, die ze kenden voordat ze 
ziek werden. Ik leef me een beetje in de wereld van de mensen met dementie in 
en spreek ze niet tegen. Als ze zeggen “Ik wil naar huis”, dan wijs ik in de richting 
van de huiskamer en gaan ze rustig de goede kant op. Je moet de mensen een 
beetje kennen om ze goed te kunnen bejegenen. Iedereen heeft een eigen 
aanpak nodig die bij de persoon past.”

Lekker met het rollatortje
“De tuin waar we nu zitten was een wildernis. Samen met een paar andere 
vrijwilligers ben ik begonnen om het huisje op te knappen en er een vogelhok 
van te maken. Nu vliegen er kanaries, zebravinken en parkieten en allerlei 
verschillende vogels in rond. Thuis heb ik ook vogels, daar kweek ik ze op en 
breng ze dan hierheen. Om de bewoners er van te laten genieten. De tuin die je 
nu ziet is ontworpen door een heuse tuinarchitecte genaamd Gretha Bakker,  
die dit pro-deo heeft gedaan. De tuin, die hier is ontstaan, is grotendeels  
tot stand gekomen door de inspanning van een groep vrijwilligers. Soms hebben 
we lange dagen gemaakt om het voor elkaar te krijgen. We hebben veel planten 
gepoot die in mooie kleuren gaan bloeien. Zodat er voor de mensen iets te 
ontdekken valt. Ze kunnen zo van de afdeling de tuin in, die beveiligd wordt door 
een hek. Men kan hier lekker met het rollatortje over de paden lopen. We zijn er 
hartstikke trots op wat we hier tot stand hebben gebracht.” 
Geert is een super actieve vrijwilliger. Naast genoemde activiteiten laat hij 
ook nog een keer per maand het kleurige blad De Wiekslag, een nieuwsbrief, 
verschijnen met allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Geert Geerligs
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“Soms 
hebben we 

lange dagen 
gemaakt om het 

voor elkaar te 
krijgen.”
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Ruim dertig jaar werkte Herman als administratief medewerker bij het 

Dagblad van het Noorden. Hij was de laatste tijd niet meer zo gelukkig in 

zijn werk. Zijn man Evert zei: “Kap er toch mee.” Toen hij na de zoveelste 

reorganisatie en een mislukt re-integratie traject werkloos werd, wilde 

hij iets anders. 

“In 2007 overleed mijn moeder na een kort ziekbed en ik kwam daardoor 

in contact met de wereld van het verpleeghuis. Het werk sprak me erg 

aan en ik dacht: “Dit had ik moeten doen.” Ik probeerde na mijn ontslag 

in 2013 alsnog in aanmerking te komen voor een opleiding in de 

ouderenzorg als Helpende of Verzorgende.”

Dit bleek helaas een kansloze missie. Wat Herman ook probeerde, 

hij kwam er niet tussen. Na veel sollicitaties gaf hij het op,  

wel jammer, maar hij is zeker niet verbitterd. 

“Nu rijd ik met gemak een rondje rond het Paterswoldsemeer”
“Dat was echt even slikken dat ik er niet tussen kwam als beroepskracht.  
Ik wilde niet thuis komen te zitten. Ik bezocht de Dag van de Zorg. Daar werd ook 
voorlichting gegeven over het vrijwilligerswerk binnen Dignis, zodoende kwam ik 
terecht op de Populier in ‘t Blauwbörgje. Dat bleek een goede keus en ik voelde 
me er al vrij snel thuis. De afdeling is met veel zorg ingericht met onder andere 
leuke hoekjes waar de seizoenen heel creatief worden uitgebeeld. ‘t Blauwbörgje 
is een heel leuke zorginstelling en De Populier een fijne afdeling voor ouderen 
met dementie. Na een inwerkperiode vertrouwde het vaste personeel me 
steeds meer toe. Ik ging bijvoorbeeld met iemand in een rolstoel naar het 
Noorderplantsoen of even het centrum van Groningen in, eigenlijk is dat heel 

dichtbij vanuit hier. Ook was ik vaak met de duofiets op pad met een bewoner als 
passagier, dat was zwaar trappen. Gelukkig hebben we het voor elkaar kunnen 
krijgen dat we nu een elektrische duofiets tot onze beschikking hebben. Nu rijd 
ik met gemak een rondje rond het Paterswoldsemeer. Als we wat verder weg 
willen regelen we het busje en gaan met een clubje dat er zin in heeft wat verder 
weg. Bijvoorbeeld naar het Lauwersmeer om daar een visje te eten.
Ik word heel blij van dit werk en heb heel veel respect voor de mensen die hier 
als verzorgende of helpende werken. Soms kan het ook psychisch best zwaar 
zijn en dan ben ik ’s avonds echt moe.” 

Herman Reilman

“De afdeling 
is met zorg 
ingericht.”
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Vijf jaar geleden stopte Gerrit als postbezorger bij PostNL. Na een 

onrustige periode van veel reorganisaties was het werk er zeker niet 

leuker op geworden. Dat leverde Gerrit veel stress op. Toch heeft 

hij er ook goede herinneringen aan. “Ik was elke dag bij de weg 

en kende iedereen. Al met al was het een leuke tijd. Steeds thuis 

zitten is niets voor bij. Daarom doe ik nu vrijwilligerswerk hier in het 

Ontmoetingscentrum.”

“Hier ben ik veel te goed voor”
Gerrit komt net terug van een wandeling: “Ik heb net een rondje gelopen met een 
aantal bezoekers van het centrum. We kunnen kiezen uit een lange en kortere 
route. Ik pas de wandeling een beetje aan bij wat de mensen kunnen.” 
Het Ontmoetingscentrum ligt in een mooi stukje van de wijk Paddepoel. Naar 
buiten kijkend zie je een park met een vijver met een vrolijk spuitende fontein.
“De mensen die het centrum bezoeken zijn licht dementerend. Ze komen hier uit 
de buurt, maar ook wel verder weg. Men wordt van huis gehaald met een busje. 
Op deze manier ontlasten we de mantelzorgers, die kunnen dan even iets voor 
zichzelf doen. We bieden een programma aan met allerlei activiteiten.  
Zingen met begeleiding van een gitaar, schilderen, handwerken. Ook doen we 
spelletjes zoals sjoelen en oefeningen voor het geheugen. 
Als mensen hier voor het eerst komen en even om zich heen kijken zeggen ze vaak: 
“Hier ben ik veel te goed voor.” Na een paar bezoekjes aan het centrum is dat 
gevoel van weerstand meestal wel weer weg en voelen ze zich helemaal op hun 
plek. Hun gevoel voor humor laat ze ook niet in de steek. Als ik bijvoorbeeld vraag: 
“Wil je nog melk?” dan zegt er eentje steevast: “Nee ik wil jou!”
Ook help ik mee bij het Alzheimer café, dat hier in de buurt wordt georganiseerd.  
Ik breng flyers rond om mensen te attenderen op de bijeenkomst. De 
bijeenkomsten hebben als doel om voorlichting te geven over de ziekte Alzheimer.”

Gerrit Kraaima
“We 

ontlasten de 
mantelzorgers.”
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“Je had niet moet instemmen met dit interview.” zegt Emmie lachend 

tegen haar echtgenoot Jan. Hij zegt: “Ik kan zo moeilijk nee zeggen.” 

Jan en Emmie zijn beiden al jaren actief als vrijwilligers in de Veldspaat. 

Ze doen het vele werk het liefst op de achtergrond zonder dat er veel 

ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Toch willen ze best wel wat vertellen.  

Jan en Emmie hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. Emmie heeft 

vroeger als bejaardenverzorgster gewerkt. Na een ernstig ongeluk ging 

dit niet meer en was ze er thuis voor de kinderen. Jan heeft lang bij de 

glasvezel fabriek Silenka gewerkt in verschillende functies. 

“Op de bingoavonden zit het hier helemaal vol”
Jan: Vanaf het moment dat Veldspaat hier staat, zo’n zeven jaar geleden, zijn we 
hier actief. We zijn begonnen met het runnen van het winkeltje. Daar zijn we mee 
gestopt en organiseren nu verschillende activiteiten.”
Emmie: “We organiseren de bingo. We kopen de prijzen in. Dit proberen we zo 
slim mogelijk te doen, vaak in de opruiming. Bijvoorbeeld in het begin van het 
jaar kun je voor een prikje kerstartikelen kopen. Ook letten we op aanbiedingen 
in de opruiming en koopjes.”
Jan: “Op de bingoavonden zit het hier helemaal vol. Soms wel vijftig mensen.  
Een aantal andere vrijwilligers schenkt koffie. Mensen hier uit buurt zijn ook 
welkom en komen in grote getale.”
Emmie: “Ook de kaart- en sjoelavonden worden druk bezocht. Zeker ook door 
mensen uit de buurt.”
Jan: “Doordat we een bijdrage vragen voor bingoavonden hebben we geld in kas, 
waar we dan weer wat leuks mee kunnen doen.”
Emmie: “Daardoor was het mogelijk om met een club ouderen een paar keer 
de bloemencorso in Eelde te bezoeken. En we hebben een paar keer een 
voetbalwedstrijd hier in buurt bezocht.” “Echt heel leuk was dat,” vult Jan aan.

Jan en Emmie Gijsenij
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“We zorgen 
dat er 

iets te eten is.”

Alle jarigen boven de negentig krijgen een cadeautje
Jan: “We ontdekten dat er op oudejaarsavond niets te doen was voor de mensen 
hier. Daarom maken we het op die avond in het restaurant gezellig. We zorgen 
dat er iets te eten is. Dat kan van alles zijn, lekkere hapjes of we bestellen bij de 
chinees. Een heel bijzondere sfeer heb je dan op zo’n avond.”
Emmie: “Tijdens de jaarlijkse markt verzorgen we het enveloppen spel. Doordat we 
geld in kas hebben vanwege de bingo-opbrengsten is het nu altijd prijs bij dit spel.” 
Jan en Emmie zijn super actief. Jan rekent het even uit het hoofd uit en komt wel 
op 23 uur per maand. Wij bezorgen ook nog maaltijden bij mensen in de buurt, 
vertelt hij tot slot. En Emmie bezorgt bij alle jarigen boven de negentig een 
cadeautje. “Dat blijken er overigens een flink aantal te zijn! Ook sjoelen we op 
twee middagen met de bewoners van de Veldspaat.”



18

Moniek heeft veel gewerkt in de kinderopvang. Sinds een aantal jaren 

is ze werkloos. Ze heeft een moeilijke periode achter de rug. Op haar 

leeftijd is het niet zo gemakkelijk om weer ergens aan het werk te 

komen. Ze zegt: “Het is echt lastig als je er een tijdje uit bent om weer 

een baan te vinden.”

“Soms zijn de mensen wat ontremd”
“Ik werk onder andere als vrijwilliger in het Ontmoetingscentrum (G.O.C.).  
Het centrum wordt bezocht door een groep ouderen die licht dementerend zijn. 
We bieden spelenderwijs structuur aan waarbinnen allerlei activiteiten mogelijk 
zijn. De bezoekers worden onder andere gestimuleerd om te bewegen. Ook doen 
we oefeningen om de fijne motoriek op peil te houden. Tekenen en schilderen zit 
ook in het programma soms met een heel aardig resultaat. 
Met enige regelmaat vinden er ook hele gesprekken plaats. Een van de bezoekers 
heeft als kind voor de oorlog in Berlijn gewoond. Als ze daarover vertelde 
ontstond er een heel leuke interactie tussen de bezoekers.
Door de dementie zijn de mensen soms wat ontremd en zeggen dingen die je 
normaal voor je zou houden. 
Ik was een periode wat dikker, toen zei een vrouw tegen me: “Kind ben je 
zwanger?” Als ze goed naar me had gekeken dan had ze wel gezien dat kinderen 
krijgen er niet meer in zit.”
“Het is meestal heel gezellig, vooral als er muziek klinkt of tijdens gesprekken 
over vroeger. Af en toe zitten ze ook wel eens op elkaar te vitten en te 
hakketakken. Ik geef dan heel duidelijk aan dat ik daar geen zin in heb. Want 
het is toch echt de bedoeling om het fijn te hebben met elkaar. Het verschil in 
achtergrond van de bezoekers is groot. Sommigen hebben een brede interesse 

en een achtergrond waarbij kunst en cultuur belangrijk zijn, terwijl er ook veel 
mensen komen die daar niets mee hebben. Mensen die elkaar in het normale 
leven nooit zouden tegen komen, zitten hier gezamenlijk rond de tafel.  
Dat heeft ook wel weer wat.”

Moniek Papma

“Af en 
toe zitten 
ze ook wel 

eens vreselijk 
op elkaar te 

vitten.”
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Haar echtgenoot vluchtte vanuit Syrië naar Nederland. Hij wilde niet 

dienen in het leger van Assad en onschuldige mensen vermoorden. 

Nour El Haj Ali mocht naar Nederland komen in het kader van 

gezinshereniging. In Syrië was ze onderwijzeres bij kleuters.  

Ook heeft ze een diploma om de Engelse taal in het Arabisch te vertalen. 

De Nederlandse taal heeft ze snel geleerd in een paar jaar tijd. Ze 

helpt nu ook op een speciale Facebook pagina Arabische mensen de 

Nederlandse taal te leren.  

Zelf is ze begonnen aan een opleiding Internationale Communicatie aan 

de Hanze Hogeschool. Haar man volgt een ICT-opleiding.

“Ook heb ik een keer Syrische gerechten gemaakt”
Nour El Hai Ali werkte als vrijwilliger in het Ontmoetingscentrum. Ze stopt nu na 
een periode van ongeveer een jaar. Maar is daarna zeker van plan om het werken 
met ouderen weer op te pakken. Ze mist ze nu al.
“Toen ik hier begon als vrijwilliger kreeg ik veel vragen van de ouderen.  
“Waarom draag je een hoofddoek en waar kom je vandaan. Ze waren 
allemaal heel lief voor mij. In het Ontmoetingscentrum organiseren we 
verschillende activiteiten. We kijken bijvoorbeeld naar een film hoe 
het vroeger was in Groningen.  
Ook vieren we de traditionele feesten zoals bijvoorbeeld Sint Maarten 
met lampions. We bewegen om een beetje fit te blijven. Als de zon 
schijnt gaan we lekker buiten zitten. Soms gaan we handwerken met 
de ouderen, breien en haken. Ook heb ik een keer Syrische gerechten 
voor ze gemaakt. Daar hebben ze erg van genoten.”

Nour El Haj Ali

“Als de zon 
schijnt gaan we 

lekker buiten 
zitten.”
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Lammy van der Ploeg
Lammy begon haar loopbaan in de psychiatrie op het Noordersanatorium in 
Zuidlaren. Ze werkte in de afdelingskeuken en deed ook het linnen.  
“De laatste zeven jaar van mijn werkzame leven werkte ik op het Centrum voor 
Neuropsychiatrie, wat vroeger de Korsakov afdeling heette. Dat was een heel 
gezellige tijd. Het vrijwilligerswerk hier in ‘t Holthuys is ook erg belangrijk voor 
mij en ik doe het met veel plezier samen met Jannie.”

Jannie Renses
Na school ging Jannie werken in een confectiebedrijf. Haar man overleed toen hij 
achtendertig was aan een hartinfarct. “Ik kwam er helemaal alleen voor te staan 
met drie kinderen. Ik ben wel weer hertrouwd. De laatste vijf jaar ben ik alweer 
alleen omdat mijn tweede man in 2012 is overleden. 
Hier bezig zijn in ‘t Holthuys vind ik heel erg leuk. Sommige mensen zitten veel in 
huis en klagen veel. Zolang ik nog aardigheid aan het werk hier heb ga ik door.”

“Op elf november komen er kinderen langs met hun lampion”
Jannie: “Samen met Lammy schenken we hier in de recreatieruimte koffie met 
natuurlijk een plak koek erbij.” “En we zorgen voor sfeer en gezelligheid,” vult 
Lammy aan. “Met Kerst en Pasen zorgen we voor passende versieringen.  
De zaal ziet er dan heel gezellig uit. Tijdens de Paasbrunch komt ook familie 
van de bewoners mee eten. Jannie: “Familie zie je hier te weinig. Dat is jammer.” 
Jannie: “We organiseren ook andere activiteiten, zoals bingo. Vroeger kon je nog 
wel een beetje sjoemelen met de balletjes. Nu met het elektronische systeem 
is dat niet meer mogelijk. Het lukt niet iedereen om goed mee te doen, daarom 
staan er altijd een aantal vrijwilligers paraat om te assisteren bij het spel. Jannie: 
“De prijzen kopen we allemaal zelf bijvoorbeeld bij de Action. Op 11 november 
komen de kinderen langs met hun lampions en zingen hun liedjes. Verder komt 
hier met enige regelmaat een koor zingen en zorgt de Harleyclub Annen voor een 
gezellige avond of een uitje. Dit verzorgen ze zelf met het geld dat ze opgehaald 

hebben door het verzamelen van oud ijzer. Ook zijn er vrijwilligers die de mensen 
persoonlijk opzoeken om een praatje te maken.” 

Meer gebreken dan vroeger
Wel is het de beide dames 
opgevallen dat de ouderen 
die opgenomen worden 
veel meer gebreken hebben 
dan vroeger. Geestelijk en 
lichamelijk zijn ze duidelijk 
minder goed. Voorheen 
was er dan ook meer animo 
voor handenarbeid en 
andere activiteiten waar je 
vaardigheden voor nodig 
hebt. Duidelijk het effect 
van het beleid om mensen 
langer thuis te verplegen en 
als het echt niet meer gaat 
dan wordt pas opname in een 
tehuis overwogen. 

Lammy van der Ploeg en Jannie Renses
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“Er 
staan 

altijd een paar 
vrijwilligers 

paraat bij het 
spel.”
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Voor zijn pensionering was Jonker Tomasoa werkzaam als ambtenaar 

in de functie van frequentie manager bij Agentschap Telecom. 

Hij coördineerde straalverbindingen. Een straalverbinding is een 

communicatieverbinding die gebruik maakt van radiogolven. Een zend- 

en een ontvangstantenne hebben een functie in het mobiele telefoon- en 

dataverkeer of voor TV-uitzendingen. 

Jonker is vrijwilliger in het Hospice De Mare, gevestigd in het 

Heymanscentrum.

Een hospice is een afdeling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg 
heeft gespecialiseerd.
Hospice De Mare biedt een plek aan mensen met een ongeneeslijke ziekte die 
hier tot aan hun laatste levensfase worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer 
wordt dit als prettiger ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog 
voldoende verpleegkundig personeel aanwezig is. 

We dringen ons niet op
Jonker Tomasoa verzorgt samen met twee andere vrijwilligers de contacten met 
de mensen die op deze afdeling zijn opgenomen. 
“Ik probeer een band op te bouwen met de mensen die hier worden verpleegd. 
Ze hebben vaak een hoge leeftijd en in sommige gevallen is er nog weinig familie 
die naar hen omziet. We proberen het voor de mensen een beetje behaaglijk te 
maken. We dringen ons niet op, maar vragen altijd eerst toestemming om binnen 
te mogen komen en we gaan uiteraard discreet om met de dingen die we horen.”

Hij was zo trots als een pauw
“Vanuit mijn Molukse achtergrond verloopt het contact met mensen met een 
soortgelijke achtergrond gemakkelijk. Een tijd geleden was hier een Indische 
man opgenomen die in Korea had gezeten en in Nederlands-Indië had gediend. 
Hij wilde graag naar de Veteranendag in Finsterwolde. Daar liepen allerlei 
hotemetoten rond die met hun medailles liepen te pronken. Hij zelf had geen 
medaille. Hij had ooit wel eens een paar gekregen maar was ze kwijtgeraakt. 
Mijn broer heeft een specialistische functie bij het Ministerie van Defensie. Via 
hem kon hij weer over zijn drie eremedailles beschikken. Hij was zo trots als een 
pauw! Met deze drie eremedailles kreeg hij de erkenning waar hij naar verlangde. 
Hij was er heel blij mee. Op zijn begrafenis heb ik nog op verzoek van de familie 
gesproken.”  

“De manier waarop ik mensen benader, heeft te maken met mijn spirituele 
achtergrond als geestelijke van Eckankar, het Pad van Spirituele Vrijheid. 
Wij proberen de liefde van God uit te drukken in wie wij zijn en hoe wij leven.  
Het betekent ook dienen uit liefde, vanuit dankbaarheid voor het geschenk van 
het leven en een medemens te helpen ten tijde van nood. Het hart van de leer 
van Eckankar is liefde.” 

‘Liefde komt niet tot degenen die haar zoeken, maar tot degenen die liefde 
geven.’ – Harold Klemp

Jonker Tomasoa
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“We 
proberen het 

voor de mensen 
een beetje 

behaaglijk te 
maken.”
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“Abdi is een harde werker en is er altijd. Hij is heel vrolijk en af 

en toe een beetje gek, maar dat past hier wel. Hij doet alles voor 

de mensen en iedereen mag hem dan ook graag”, vertelt een 

medewerker van het restaurant van het Hamrikheem.  

Abdi komt uit Mogadishu de hoofdstad van Somalië. 

Hij is in het land van herkomst opgeleid als verpleegkundige  

maar kan om allerlei redenen hier niet in dat beroep aan de slag.  

Hij werkt in het restaurant van het Hamrikheem in het kader van een 

participatiebaan. Hij heeft ook in Engeland gewoond maar leeft al weer 

enige tijd in Nederland. 

Iedereen blijft aan tafel tot en met het toetje
Het Hamrikheem is een woonvorm voor mensen met een langdurige 
psychiatrische beperking. 
Het betreft hier ouderen die wel enige structuur behoeven. Dat is ook te merken 
aan de gang van zaken in het restaurant waar Arib werkt. 
De bewoners maken eerst op een voorgedrukt formulier een keus uit het menu 
van die dag. De kok schept vervolgens op en Arib brengt de maaltijd naar de tafel 
van de bewoner. Mensen hebben een vaste plek en beurtelings is er een tafel als 
eerste aan de beurt om bediend te worden. Niet schreeuwen alles gebeurt stap 
voor stap. Iedereen blijft aan tafel zitten tot ook de laatste bewoner zijn toetje op 
heeft. Deze regels zijn nodig om de maaltijden rustig te laten verlopen. Abdi kan 
goed in dit systeem werken. 
Abdi: “Eerst zeiden ze ober tegen mij. Nu is het Abdi als ze me aanspreken.  
Ik heb hier veel plezier met de mensen en ze houden ook van mij!” 

Abdi Hirabe

“Ik heb hier veel 
plezier met de 

mensen.”
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Vier kinderen heeft ze als alleenstaande moeder in haar eentje 

opgevoed, waarvan er nu nog een thuis woont. Inmiddels zijn er 

ook al zes kleinkinderen waar ze van geniet. Daarnaast is Sheila 

actief als mantelzorger voor haar moeder. Best intensief allemaal.

“We kunnen aan tafel.”
In het kader van een participatiebaan werkt ze op Zonzijde, een afdeling voor 
oudere mensen met dementie, onderdeel van Bernlef. “Ik verzorg op een 
aantal dagen de warme maaltijd op de afdeling. We koken voor de hele club 
die ongeveer uit tien mensen bestaat. Soms krijg ik assistentie van een van de 
bewoners bij het aardappelschillen maar meestal zit dat er niet meer in. Ze laten 
zich meestal lekker bedienen. Deze mensen hebben al hard genoeg gewerkt in 
hun leven. Wel helpen een aantal mee met tafeldekken en afruimen.” 
Rond twaalf uur ben ik op de afdeling om een paar foto’s te maken. Sheila legt 
de laatste hand aan de maaltijd. Inmiddels heeft de huiskamer zich gevuld 
met heerlijke geuren. Sheila roept: “We kunnen aan tafel hoor.” Dat laten de 
aanwezige ouderen zich geen twee keer zeggen. Een paar bewegen zich nog 
redelijk kwiek richting de tafels waar het eten wordt geserveerd. Er zijn ook nog 
enkelen die een handje geholpen moeten worden bij het aan tafel gaan.
Als iedereen zit wordt de soep uitgeserveerd en zit iedereen lekker te smullen. 
Later vertelt Sheila dat met Kerst en de Pasen de ouderen in het restaurant eten 
en er iets bijzonders wordt geserveerd. 
Shelia werkt ook in het Ontmoetingscentrum waar ze mee helpt om activiteiten 
vorm te geven. Het centrum wordt bezocht door mensen met een lichte vorm van 
dementie die nog zelfstandig wonen.

Sheila van der Laan

“Soms krijg  
ik assistentie 

bij het 
aardappelen 

schillen.”
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Menig zaaltje heeft hij in vervoering gebracht met zijn zangkunst en 

gitaarspel, met af en toe ondersteuning van zijn mondharmonica.  

Otto heeft in zijn leven allerlei werk gedaan. Maar vooral met veel passie 

in de muzieksector gewerkt, zowel individueel als in groepsverband. 

Jarenlang maakte hij deel uit van het Groninger muzikale kwartet  

AD HOK, waar hij naast zanger en gitarist ook fagottist was. 

Toen hij zevenenvijftig werd en door zijn leeftijd in de bijstand dreigde te 
belanden heeft hij voor zichzelf, in overleg met Dignis een door de Gemeente 
Groningen betaalde seniorenbaan voor 32 uur per week als muzikant 
‘Troubadour’ gecreëerd. In veel verzorgingshuizen, verpleeghuizen en 
dagopvang liet hij als muzikant van zich horen. 
Hij is nu al weer een kleine twee jaar AOW-er en musiceert nu nog als vrijwilliger 
van Dignis, onder andere elke maandag- en dinsdagochtend in de Veldspaat. 
Maandagochtend in het gezellige kleine Atrium met bewoners van de units 
Beschermd wonen. Op dinsdagochtenden bezoekt Otto de huiskamers van de 
overige afdelingen in de Veldspaat, waar hij onder het genot van een kopje koffie 
met de bewoners zingt. Otto: “Geweldig leuk om met de mensen in de huiskamer 
aan de tafel ‘Liedjes uit de Oude doos’ te mogen zingen. Het meezinggehalte is 
zéér groot, kortom: heerlijk om te doen!’’

Otto begint met een liedje van Elvis
Vanmorgen treedt Otto op voor een aantal ouderen met dementie. Ze zitten 
gezellig in een kring rond de tafel. Een aantal zit in een rolstoel en er is ook een 
partner aanwezig van een van de dames. Otto begint met een liedje van Elvis met 
de titel ‘Can’t help falling in love with you’. Sommigen zingen een stukje mee, 
maar over het algemeen wordt er veel mee geneuried. 
Een dame die een beetje achteraf zit blijkt heel goed jaartallen te weten waarop 
de liedjes zijn uitgebracht. Heel bijzonder. Otto wisselt het Nederlandstalig 
repertoire af met oude Engelstalige hits. Hij zingt vol overgave. Hij heeft de keus 
uit honderden liedjes die hij op zijn tablet tevoorschijn kan toveren. Hij is net 
een jukebox, al heeft zijn publiek problemen om verzoeknummers in te dienen, 
vanwege het geheugen dat hen in de steek heeft gelaten. Otto weet wel wat zijn 
publiek wil en iedereen zingt uit volle borst mee bij het lied ‘De glimlach van een 
kind’. De zangsessie is al even op gang als er een enigszins deftige mevrouw 
wordt binnengereden. Otto begint met haar herinneringen op te halen uit de tijd 
dat hij in een discotheek op Ameland werkte. De mevrouw moet wat lachen en 
lijkt het zich ook te kunnen herinneren! 
Het is weer mooi geweest. De centrale hal loopt langzaam leeg en Otto gaat op 
weg naar zijn volgende optreden.

Otto Teppema, de troubadour
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“Can’t help 
falling in love 

with you.”



28

Wietse werkt fulltime als verpleegkundige in het Martini Ziekenhuis 

Groningen op de hartafdeling. In zijn vrije tijd doet hij veel aan sport. 

Hij vertelt dat hij na zijn opleiding samen met zijn vrouw zeven jaar in 

Irian Yaya, voormalig Nederlands Nieuw Guinea, heeft gewerkt. Samen 

runden ze een opvanghuis voor kinderen van ontwikkelingswerkers 

en missionarissen die in de binnenlanden werkten. In Indonesië 

hebben ze zelf twee kinderen geadopteerd. Daarna werd zijn 

vrouw alsnog zwanger en kregen ze toch ook een eigen kind en 

zelfs nog een tweede. “Echt een cadeautje,” zegt Wietse. 

Omstanders keken wel op
“Als lid van de Christelijk Gereformeerde kerk kwam ik in aanraking met 
het project “Zorg voor Zuidlaren”. Het idee hierachter is dat we ons openstellen 
voor de samenleving om ons heen om daarin iets te betekenen voor mensen die 
dat nodig hebben. Omdat ik onregelmatig werk heb, kon ik me niet helemaal 
vastleggen. Door mensen individueel te begeleiden is dat met flexibele 
afspraken goed te organiseren. Een tijdlang ging ik op pad met een mevrouw uit 
de Enk op de duofiets. Ze kon heel mooi zingen. Als ik met haar door het dorp 
fietste zong ze luidkeels christelijke liederen zoals “De heer is mijn herder” of 
“Daar ruist langs de wolken”. Omstanders keken wel op, we trokken echt de 
aandacht. Ik moest daar wel echt aan wennen.
Tegenwoordig zwem ik met een oudere man in Aqualaren in Zuidlaren. Hij lijdt 
aan de hersenziekte Korsakov. Als je hem zo meemaakt merk je er niet zoveel 
van. Ik kan goed met hem praten over de dingen van alledag. Plannen en 
organiseren is wel een probleem. Zelfstandig ergens naar toe gaan lukt niet. Hij 
komt hier met het zogenaamde “Heen en weer busje”. We gaan lekker zwemmen. 
Daarna gaan we fris en schoon chocolademelk en koffie drinken. We praten over 

van alles. Het is een soort vriendschap geworden. Daarna breng ik hem weer 
naar de afdeling. Zelf ben ik gezond van lijf en leden daarom vind ik het fijn om 
iets voor een ander te doen.”

Wietse Jansen

“Als je hem zo 
meemaakt merk 
je er niet zoveel 

van.”
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Onlangs vierden ze hun twaalf en een half jarig jubileum als vrijwilligers. 

Harmen en Janny kwamen in aanraking met het vrijwilligerswerk toen de 

moeder van Harmen Huisman werd verpleegd in het Heymanscentrum. 

Harmen zegt: “Nadat ze kwam te overlijden zijn wij dit werk blijven doen.  
We hebben allerlei soorten activiteiten begeleid. Onze vaste stek is nu hier in de 
Parel, een afdeling voor ouderen met dementie binnen het Heymanscentrum.”
Zelf zijn ze de jongsten ook niet meer, allebei achter in de zeventig. “We blijven 
in beweging, als je stil komt te zitten is het gebeurd met je. We wonen hier 
vlakbij in de Zuiderflat en zijn daar ook nog vaak in de  tuin bezig. Stil zitten doen 
we dus zeker niet en we zijn ook veel met andere mensen in contact. Daardoor 
voelen we ons nog zo jong.”

Vroeger was de heer Huisman bediener van een betonpomp. Hij stortte 
vele vloeren en andere objecten van beton. Mevrouw Huisman werkte in de 
verpleging en op kantoor. 

Ze zijn echte sfeermakers
Het vrijwilligerswerk doen ze als koppel. Ze zijn met zijn tweeën echte 
sfeermakers. Ik ontmoet ze in de huiskamer van de Parel. De heer Huisman 
maakt veel praatjes en grapjes en heeft iedereen op een goedmoedige manier 
een beetje voor de gek. Mevrouw zit heel geduldig in een hoekje een bewoonster 
te helpen met haar breiwerk. Zo te zien worden het rechthoekige lapjes die later 
mogelijk aan elkaar worden genaaid.
 

“Als we op het punt staan om weg te gaan zeggen de bewoners: “Blijf nog even.” 
Dat vinden we dan leuk om te horen. 
Doordat we hier al lang komen, kennen we de mensen goed. Daardoor kunnen we 
goed inspelen op wat hen bezig houdt. We geven ze aandacht.  

Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet echt. Je moet aanvoelen en je een 
beetje inleven in hun wereld. 
Af en toe zingen we of we lezen wat voor uit de krant. We hebben er zelf veel 
plezier in en hopen het nog een tijdje vol te kunnen houden.”

Harmen en Janny Huisman
“Je moet je een 
beetje inleven.”
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Om dit boekje te kunnen schrijven heb ik veel vrijwilligers ontmoet. 

Het was een ontdekkingsreis die een inkijkje gaf in de wereld van de 

verpleeg- en verzorgingshuizen van Dignis.

Boeiend om de afdelingen te bezoeken waar de vrijwilligers werken.  

De huiskamers en gemeenschappelijke ruimtes zien er over het 

algemeen huiselijk en sfeervol uit. Op de meeste afdelingen tref je 

hoekjes aan met voorwerpen van vroeger die herinneringen oproepen. 

Ook zie je her en der uitstallingen die de sfeer van het seizoen 

weergeven. De huiskamers zijn licht, ruim en sfeervol gemeubileerd. 

Echt een gezellige omgeving om in te wonen en te werken. Op een aantal 

plekken zijn het de vrijwilligers die koken. Ze bereiden en serveren de 

maaltijden ter plekke met verse producten.

Men knapt op door de goede zorg
De bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen hebben over het algemeen 
forse lichamelijke en geestelijke beperkingen. Dikwijls zijn ze lang thuis 
gebleven tot het echt niet meer ging. Na opname knapt men door de goede 

zorg in de regel wel weer wat op. Voor de medewerkers is het prettig dat 
er vrijwilligers zijn. Zij zouden wel meer aandacht aan de bewoners willen 
besteden, maar daarvoor ontbreekt de tijd. Ze komen handen te kort. Ook voor 
de familie is het een prettig idee dat vrijwilligers iets extra’s kunnen bieden.

Iets terug doen
In de gesprekken met vrijwilligers kwam naar voren dat iedereen zijn eigen reden 
heeft om dit werk te doen.
Men geeft bijvoorbeeld aan: “Zelf ben ik gezond van lijf en leden en daarom vind 
ik het fijn om iets voor een ander te doen.”
“Omdat ik iets terug wilde doen voor mijn uitkering heb ik mij aangemeld als 
vrijwilliger.” Of: “Om maatschappelijk actief te blijven en iets te betekenen 
voor de ander.” Of men wil niet op de bank te blijven zitten na verlies van baan 
of na pensionering. Ook zijn er in toenemende mate jongeren actief, soms als 
vrijwilliger in het kader van hun opleiding.

Vrijwilligers voelen zich thuis
Het samenwerken met andere vrijwilligers levert contacten, onderlinge 
saamhorigheid en gezelligheid op. Dignis staat open voor de samenleving. Binnen 
Dignis werken veel vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen met hun inbreng het leven 

Een gezellige omgeving om in te wonen en te werken
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van de bewoners verrijken. Ze brengen de samenleving in huis. Zij kiezen er voor 
om hun talenten en een deel van hun tijd vrijwillig aan anderen te besteden. 
Vrijwilligers van Dignis zijn enthousiast over hun werk als ze zien dat de 
bewoners er blij van worden. Bezig zijn als vrijwilliger zien ze als een verrijking 
van hun leven. Ze hebben het gevoel erbij te horen en het is een leuke plek om 
je verder te ontwikkelen. Vrijwilligers voelen zich thuis en daardoor zetten ze 
zich vol passie in. De vrijwilligers zelf krijgen er ook wat voor terug. Iemand zegt 
bijvoorbeeld: “Na de muziekmiddag voel ik me een stuk vrolijker en lichter.  
Het is leuk om te zien hoe de ouderen opleven en een twinkeling in hun ogen  
te ontdekken.”

Ik heb veel enthousiasme ontmoet.  
Veel mensen zijn voortdurend bezig om het 
leven van de ouderen een stuk leuker en 
kleurrijker te maken.

Anne Helmus
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IJsbrand Bouma, inmiddels gepensioneerd, is werkzaam geweest als 

manager in het welzijnswerk en de ouderenzorg. Hij is bestuurslid van 

de stichting en vertelt:

“Vrienden van Dignis is ontstaan door een aantal fondsen samen te 

voegen ten tijde van de fusie tussen de Professor Heymansstichting en 

Dignis. Samen met de middelen die ondergebracht waren in het fonds 

Vrienden van De Enk en ’t Holthuys ontstond er een aardig bedrag.  

En zo het idee om de Vrienden van Dignis op te richten.”

Iets extra’s
De Stichting Vrienden van Dignis zet zich in om de bewoners en cliënten iets 
extra’s te kunnen bieden. Hoewel de overheid meer geld ter beschikking stelt 
voor welzijnsactiviteiten, zijn de bijdragen vanuit de Vriendenstichting nog hard 
nodig. In de zorg gaat het echter ook om het welbevinden van mensen. Ieder 
mens heeft haar of zijn eigen levensverhaal en wenst een zinvolle invulling te 
geven aan het leven. Die behoefte houdt niet op als je ouder wordt. 

Donaties en legaten
De Stichting Vrienden van Dignis krijgt onder andere geld uit legaten en er zijn 
donateurs die bijdragen. IJsbrand zegt: “Mensen die willen doneren of een  
bedrag willen nalaten kunnen een bestemming voor het geld aangeven.  
Zo wordt het geoormerkt geld. Men kan de schenking aftrekken van de belasting.”

Aanvragen via contactpersonen
Op iedere Dignis locatie is een contactpersoon, die de aanvragen indient bij 
het bestuur van de Vriendenstichting. Vaak is de contactpersoon ook lid van de 
cliëntenraad. In de bestuursvergaderingen worden de aanvragen behandeld. 
Aanvragen onder een bepaald bedrag worden door het dagelijks bestuur 
afgehandeld. 

Bijzondere aanvragen
Volgens IJsbrand zijn er soms heel bijzondere aanvragen. Bijvoorbeeld een 
bepaalde afdeling wilde een strandkamer inrichten met een echt strand compleet 
met ligstoelen en het geluid van de branding. In de vergadering wordt dan een 
inschatting gemaakt of dit echt een verbetering is van het leefklimaat. Deze 
aanvraag werd niet goed gekeurd omdat moeilijk was in te schatten of bewoners 
hier gebruik van zouden maken. 
Veel aanvragen worden wel gehonoreerd: bijdragen aan activiteiten zoals 
bijvoorbeeld een wellness-verwenmiddag, een kookworkshop of bingo.  
En ook de aanschaf van een belevenistafel, duofiets of koersballen worden 
door de Vriendenstichting gefinancierd. Ook bestaat er de mogelijkheid om 
voor een symbolisch bedrag gebruik te maken van de door de Vrienden van 
Dignis gefinancierde Vriendenbus. Een vrijwilligster is bezig met een plan om 
georganiseerde uitstapjes met de Vriendenbus aan te bieden.

Over de vrienden van Dignis



“Dank 
daarvoor!”

Het tot stand komen van dit boekje is te danken aan 
een bijdrage van de Stichting Vrienden van Dignis.
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