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THEMANUMMER:

Ode aan de vrijwilliger

VAN DE BESTUURDER:

Vrijwilligers
Tijdens de ‘Nationale Vrijwilligersdag’ - jaarlijks op 7 december worden vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Dit themanummer
sluit hierbij aan. U kunt bijvoorbeeld lezen over de familie Goudriaan
die gastgezin is voor Madelon. Ook vertellen de maatjes Bertjan en
Reinard over hoe zij samen optrekken. Bij woonlocatie ’t Schild in
Harderwijk zijn zo’n 45 vrijwilligers actief. Vrijwilligerscoördinator
Marianne Blitterswijk vertelt hier dan ook graag over.
Careander is van ons allemaal. Van cliënten, verwanten, medewerkers én vrijwilligers. We hebben elkaar hard nodig.
De aandacht van een vrijwilliger is voor een cliënt goud waard. Vrijwilliger zijn doe je met je hart. Iemand die geheel vrijwillig
tijd en aandacht aan iemand geeft, verrijkt het leven van die ander op een speciale manier. De verhalen laten zien dat die
verrijking wederzijds is. Vrijwilligers ervaren hun activiteiten als leuk en zinvol.
Dit themanummer is één van de manieren waarop Careander laat zien blij te zijn met de inzet van onze vele vrijwilligers.
Zij zijn hard nodig en heel erg welkom!

Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer
Bestuurder Careander

Word ook vrijwilliger bij Careander!
Ik ben handig
Ik hou van gezelligheid

Ik ben creatief

Ik sta graag in de keuken

Ik ben sportief

Ik ben gastvrij

Ik hou van dagjes uit

Ik deel mijn geloof
graag met anderen

Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator.
Kijk hiervoor op www.careander.nl voor de locatie van jouw keuze.

Alle vrijwilligers van Careander
hartelijk bedankt!

INTERVIEW:

Madelon is echt onderdeel
van ons gezin
“We hebben een klik met haar en wij vinden het allemaal leuk als ze bij ons is.” Shanti Goudriaan heeft om de
week Madelon Bos (42) een middag en avond thuis te gast. Madelon woont bij De Linde in Wezep. “Wij kunnen
bieden hoe het er in een normaal gezin aan toe gaat. Madelon is enig kind en gaat een keer in de 14 dagen
een weekend naar haar ouders in Drenthe. Tussendoor proberen wij als gezin leuke dingen met haar te doen”,
vertelt Shanti.
Shanti is medewerkster van Careander De Schuilplaats in
Harderwijk én ze vangt als vrijwilliger Madelon al meer dan
tien jaar op. Shanti: “We doen het heel graag. Niet alleen ik
vind het gezellig, maar iedereen in ons gezin vindt het leuk
als ze komt. ”
Voor echtgenoot Martin –filiaalmanager van de Hema in
Kampen en Genemuiden- was het in het begin best even
wennen als Madelon er was. “Ik kon haar eerst niet zo goed
verstaan. Shanti is het gewend vanwege haar werk. Dat had
bij mij even wat meer tijd nodig.”

Hun kinderen Bram (16), Joanne (18) en Naomi (21) vinden
het hartstikke gezellig als Madelon er is. Joanne die zelf ook
een opleiding maatschappelijke zorg doet en bij De Schutse
in Harderwijk werkt, geniet altijd volop van Madelon. “Ze is
natuurlijk echt aanwezig en heeft veel aandacht nodig. Als ze
een poosje niet is geweest, mis ik haar echt. Ik werk ook nog
op een terras in de haven en daar komt Madelon met mijn
moeder regelmatig een kopje koffie drinken. Nou, dan laat
ze echt wel weten, dat ze mij kent. “

Voor de hele familie Goudriaan is het de normaalste zaak van
de wereld dat ze Madelon regelmatig thuis te gast hebben.
Shanti: “Wij bieden gewoon wat een gezin te bieden heeft
en dat is gezelligheid. Het zijn gewoon kleine dingen waar
ze gelukkig van wordt. Madelon is al heel blij met een bakje
chips. Ook samen koffie drinken vindt ze heel leuk. Even
naar de haven om bootjes te kijken en even een terrasje
pakken. Uitstapjes die we maken, zijn bijvoorbeeld ook de
ezelboerderij, de schaapskooi of het Dolfinarium. Ja, ze is
echt dol op dieren. En op patat met mayonaise”, zegt Shanti.
“Ja vanavond patat, patat”, voegt Madelon toe met een grote
grijns van oor tot oor.

Wie het gezin Goudriaan met Madelon aan de eettafel ziet
zitten, kan maar één ding constateren en dat is één en al
warmte en liefde. Alsof Madelon gewoon één van hen is. De
kinderen gedragen zich tegenover haar alsof het hun grote
zus is. “Ja, plagen kan ze ook. Dat roept ze mij van boven
omdat we gaan eten terwijl dat nog helemaal niet zo is’’,
zegt Bram.
Martin: “Madelon is echt onderdeel van ons gezin en dat
is heel mooi”. Bram voegt er lachend aan toe: “Alleen wel
jammer dat ze mijn huiswerk niet kan doen, dan was het
helemaal perfect.”

“Iedereen vindt het leuk als Madelon er is!”

De vrijwilliger van Careander

Zo’n 500 vrijwilligers maken het leven mooier van de mensen die
bij Careander wonen of werken. Zij zetten hierbij veel verschillende
talenten in. Er is één overeenkomst tussen al deze vrijwilligers.
Ze hebben:
Hart voor een ander!

Ik ben sportief

Ik hou van gezelligheid

• Samen sporten
• Wandelen of fietsen
• Zwemmen

• Samen een ijsje eten of koffie drinken met iets lekkers
• Een spelletje doen of puzzelen
• Winkelen

• Samen naar de bioscoop of het museum
• Uit eten
• Met een groepsactiviteit mee, bijvoorbeeld naar de dierentuin

Ik hou van dagjes uit

• Samen schilderen of handwerken
• Met een groep kaarsen maken
• Kaarten maken of knutselen

Ik ben creatief

Ik ben handig
• Samen boodschappen doen of ergens naartoe rijden
• Tuinieren of klusjes in huis
• Helpen met de administratie

Ik ben gastvrij

• Bij ons thuis TV kijken
• Als gastgezin krijgen we
wekelijks iemand te eten
• Logeren

Sommige vrijwilligers zijn wekelijks actief.
Eén keer per maand of jaar kan natuurlijk ook!

• Samen soep maken of eten koken
• Taart of koekjes bakken
• Iemand leren koken

• Samen bidden
• Bijbel lezen
• Praten over het geloof

Ik sta graag in de keuken

Ik deel mijn geloof
graag met anderen

INTERVIEW:

Bertjan en vrijwilliger
zijn beste maatjes van elkaar
Bewoner Bertjan Blok van Veldheem in Wezep is blij. Blij dat hij om de twee weken gezellige dingen doet met
vrijwilliger Reinard Schreurs. “Dat hij bij mij komt, is al genoeg. Een leven zonder Reinard kan ik me niet meer
voorstellen. Als ik daarover nadenk zou ik echt helemaal in de war zijn’, zegt Bertjan Blok. “Gelukkig hoef je
daar niet over na te denken”, zegt Reinard Schreurs geruststellend.
In juni werd Bertjan veertig jaar. In zijn appartement hangen
de feestvlaggetjes nog steeds aan het plafond. Sinds 2014
woont hij in Veldheem. Bertjan heeft PDD-NOS en op
verschillende vlakken begeleiding nodig. “Betalingen doen
via de computer, boodschappen doen, plannen. Dat vind ik
lastig”.
Door de week werkt Bertjan bij Shalom en het Trefpunt in ’t
Harde en bij Net Effe Anders in Elburg. Daar rijdt hij met zijn
eigen auto naartoe. Ook krijgt hij regelmatig visite van zijn
vader, zus en zwager.

Eén keer in de twee weken komt Reinard bij hem langs. “We
gaan meestal eerst even koffie drinken en dan kijken we
wat we gaan doen. De ene keer gaan we lekker wandelen in
Heerde en kijken even bij de schaapskooi, andere keren gaan
we ook weleens shoppen. Laatst moest Bertjan een nieuwe
winterjas. Uiteindelijk heeft hij dezelfde jas als ik gekocht.
Verder doen we ook wel dingen in en rondom huis zoals de
auto wassen of lampen ophangen. Tussen de middag eten
we bij ons thuis, dan zijn ook mijn dochters en vrouw er. Hij
hoort sinds 2,5 jaar gewoon bij ons’’, zegt Reinard.

Reinard: ‘’Een paar jaar geleden moest ik als diaken van de
kerk bij Bertjans buurman zijn. Ik liep toen zo ineens Bertjan
tegen het lijf. We hebben een afspraak gemaakt om eens
bij te praten en eigenlijk is het contact vanzelf gegroeid.
Hartstikke leuk! Bertjan komt sinds kort ook bij ons in de
kerk. Hij wilde graag een keer mee dus toen zijn we op
dankdag gegaan. Sindsdien gaat Bertjan vaker mee. Dat
is wel in stapjes geweest hoor, want Bertjan vindt zoveel
mensen in een grote ruimte best lastig.” Bertjan heeft met
een ander gemeentelid regelmatig gesprekken over het
geloof en hoe hij in het leven staat. “Ik ben van plan om ook
belijdenis te gaan doen. Ja, dat vind ik heel mooi’.”
Reinard: “Waarom ik bij Bertjan over de vloer kom? Ik
vind het belangrijk dat er oog is voor iedereen die hulp en
aandacht nodig heeft. Ik kom zelf helemaal niet uit het
hulpverleningscircuit. Ik ben verkoper op een commerciële
afdeling. Ik zoek, naast mijn werk, taken op in de vorm van
vrijwilligerswerk. Dat geeft mij voldoening. En ik vind het
gewoon leuk en gezellig met Bertjan.”
Reinard helpt Bertjan mee met van alles en nog wat, zoals
kameraden doen. Bertjan: ‘’Zie je mijn balkon? Dat was
eerst een complete wildernis. Het lukte me niet om dat
weer netjes te maken. Ik zag daar tegenop. Net zoals het
opruimen van mijn kledingkast. Reinard en zijn vrouw
Margriet hebben mij hiermee geholpen. En dan lukt het
allemaal wel weer. “

“Een leven zonder Reinard kan ik me niet voorstellen!”

INTERVIEW:

Iedereen is enorm blij met
de hulp van vrijwilligers
Bij woonlocatie ’t Schild in Harderwijk zijn maar liefst 45 vrijwilligers actief. Sommigen zijn er één keer in de
drie maanden te vinden, anderen zijn iedere week van de partij. Het is in ieder geval een heel betrokken groep
mensen waar de medewerkers en cliënten van Careander heel erg blij mee zijn.
“We waarderen hun werk enorm. Cliënten rekenen echt op
ze. De aanwezigheid van de vrijwilligers betekent echt een
verrijking voor onze cliënten”, zegt vrijwilligerscoördinator
Marianne Blitterswijk.
De bewoners genieten als hun eigen Maatje komt, die
komt alleen voor hen. Daar zijn geen woorden voor, dan
zie je ze zo genieten! Een van de bewoners vertelt, “we
gaan wel eens biljarten. Dat vind ik leuk. Soms gaan we
ook samen kleuren of voetbalplaatjes inplakken. Ja, ik ben
fan van voetbal . Op mijn kamer heb ik heel veel shirts van
voetballers.”
Eén keer in de maand organiseert het speciale
bingovrijwilligersteam geheel zelfstandig de bingoavond. Ze
regelen dan alles, van werven van sponsoren tot het helpen
afstrepen van de nummers. “Tijdens de bingoavond komen
ook vaak de familieleden of kennissen van de bewoners
meedoen. Het is voor iedereen leuk. De cliënten

krijgen hierdoor aanloop en de bezoekers hebben een leuke
invulling van de avond. Dat is natuurlijk hartstikke positief.”
Iedere week wordt er bij ’t Schild wel iets georganiseerd door
de vrijwilligers. Zo is er elke week de zogeheten vrouwen- en
mannentafel. De vrouwen gaan vaak iets creatiefs doen,
de mannen gaan biljarten of sjoelen. Eén keer in de maand
wordt een gezamenlijke spelletjesavond gehouden.
“Ook is er het project ‘Eten bij de buren’, dan komen de
bewoners van het naastgelegen ouderencomplex de 7
Akkers bij ons eten. Voor mensen die eenzaam zijn, bied je
zo een mooie oplossing om eens samen te gaan eten. Daar
zijn onze bewoners niet bij, maar het initiatief hiervoor is
afkomstig van Careander en Zorgdat. Samen organiseren
we dit en daardoor hebben we onze groep vrijwilligers ook
uitgebreid.”

Een andere activiteit die door een van de vrijwilligers wordt
georganiseerd, is een speciale schilderavond. De bewoners
leren daar hoe ze een mooi kunstwerk kunnen maken. “Een
van onze vrijwilligers vindt het leuk om iets creatiefs te doen
met de bewoners. Met z’n allen maken ze dan een eigen
kunstwerk. De vrijwilligers geven daarbij een opdracht en
aanwijzingen hoe ze het kunnen aanpakken.”

Een bijzondere jaarlijkse activiteit waar veel vrijwilligers aan
mee doen, is de avondvierdaagse. “Vier dagen lang doen we
mee en hebben we dus rolstoelduwers nodig. Voor iedereen
is het een mooi wandelfestijn vol plezier. En ja, dat doen
we vier dagen lang. Op die momenten zijn we ook altijd
ontzettend blij met onze vrijwilligers”, zegt Marianne.

“We waarderen hun werk enorm!”

Vrijwilligerswerk op Facebook
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