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!”

