
“Wat ik zo leuk vind  
aan De Sfinx is dat er  
altijd wat te doen is.”
Sanne, Vrijwilliger Jongerenwerk, Herwen

Zo’n 6 jaar geleden ben ik verhuisd naar Herwen  
en ik was op zoek naar een plek waar ik andere 
mensen kon leren kennen. Ik ben daarom begonnen 
met vrijwilligerswerk bij jongerencentrum De Sfinx. 
Eerst als oproepkracht maar al vrij snel kwam ik  
in het vaste team. 

Het werk is hartstikke gevarieerd en daardoor ver
veelt het nooit. Eén van mijn favoriete activiteiten  
is de spot dropping. Door Corona ben ik echt in gaan 
zien hoe belangrijk het vrijwilligerswerk voor mij is. 
Ik weet dat ik altijd bij De Sfinx terecht kan en me  
in deze tijd niet eenzaam hoef te voelen.

“Toen we toestemming kregen om weer op 
huisbezoek te gaan, ben ik dat ook gaan doen.”
Michigan, Vrijwilliger Formulierenbrigade, Zevenaar

Ik vind dat het op dit moment goed gaat met mijn werk bij de Formulierenbrigade. De kennis die  
ik heb opgedaan pas ik steeds vaker toe. Ik merk dat het soms wel beter kan, maar daar leer ik weer 
van. Ik probeer de cliënten te kennen en te doen waar zij behoefte aan hebben. Ik overleg ook altijd 
voordat we iets gaan ondernemen of zij dat ook willen en het aansluit op hun wensen en ideeën. 

 Mijn werkzaamheden zijn tijdens de eerste golf van het coronavirus stilgevallen. Toen we toe
stemming kregen om op huisbezoek te mogen ben ik dat ook weer gaan doen. Ik vraag altijd aan 
mijn cliënt of een mondkapje nodig is en daarbij probeer ik wel afstand te houden. Tot dusver gaat 
dat goed. 

Ik hoop dat mijn werk in 2021 ongeveer hetzelfde is zoals het nu gaat. Ik vind het leuk om  
mensen te helpen met kennis die ik via Caleidoz verkregen heb. Cursussen en trainingen verbeteren 
de kwaliteit van werken en eigen inzicht. Ik ben Caleidoz dan ook zeer dankbaar dat ik dit werk  
mag doen.

“We hebben inmiddels  
al 690 spelletjes gedaan.”
Magda, Vrijwilliger Vriendschappelijk  

Contact, Zevenaar

Sinds juni 2015 kom ik op de woensdagochtend bij 
een Engelse mevrouw om samen de week door te 
nemen en daarna een aantal potjes rummikub te 
spelen.

Alleen in het begin van de coronatijd ging het 
bezoek even niet door. Ik heb het aan haar 
overgelaten wanneer ik weer zou komen. Ze noemt 
mij haar ‘rummikublady’. 

Verder ben ik bijna 5 jaar als vrijwilliger, gastvrouw 
bij het NAH Breincafé. 
(NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel).

Vrijwilligerswerk 
in beeld Wil jij ook je talent inzetten? Of zoek je talent?

Kijk dan op www.caleidoz.nl/vrijwilligers.



“We verlangen allemaal naar
het normale leven.”
Linda, Vrijwilliger Huiskamer, ‘Selamat Datang’, Zevenaar
 
Mijn vrijwilligerswerk bij de huiskamer Selamat 
Datang ziet er in verband met Corona beperkt uit. 
Het is heel veel rekenschap houden met de regels. 

Hopelijk dat er een versoepeling komt en wij  
weer meer activiteiten kunnen organiseren zowel 
binnen als buiten. 

“Wel mis ik het contact met
collega’s, even overleggen of 
het praatje aan de koffietafel.”
Frank, Vrijwilliger Vrijwilligerscentrale, Zevenaar

Ik heb deze coronaperiode tot nu toe goed 
doorstaan; probeer me aan de gestelde regels te 
houden ook al is dat niet altijd eenvoudig of leuk. 
Het is zoals het is. 

De afgelopen 2 weken heb ik thuisgewerkt. Veel was 
er niet te doen. Inschrijvingen en vragen van 
eventuele nieuwe vrijwilligers heb ik kunnen 
beantwoorden. De manier van werken is toch wel 
wat anders dan onder normale omstandigheden. Zo 
worden er nu geen intakegesprekken gehouden en 
wordt er veel via de mail of telefoon afgehandeld.

Hoe het vrijwilligerswerk er in 2021 uitgaat zien, lijkt 
me moeilijk te voorspellen. Hoop dat we deze 
pandemie snel achter ons kunnen laten en ik me 
weer volledig kan inzetten voor mijn taak bij de 
vrijwilligerscentrale. 
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“Ik hoop dat de corona  
vlug voorbij is dan kunnen  
de mensen weer dichter  
bij elkaar zitten.”
Wanda, Open Tafel en Groepsbegeleiding  

Hooge Bongert, Zevenaar

Ik ben bij Caleidoz begonnen met het bezorgen van 
de maaltijden aan huis. Nu zit ik nog in het team 
van de Open Tafel om te helpen zodat bezoekers 
gezellig samen kunnen eten. Sinds januari van dit 
jaar ben ik ook vrijwilliger bij de groepsbegeleiding 
in De Hooge Bongert.

Toen kwam in maart helaas de Corona. Gelukkig 
mochten we na enkele maanden weer beginnen  
in de grote zaal. Ik vind persoonlijk de kleine zaal 
knusser. Ik heb het reuze naar mijn zin en blijf  
me zolang mogelijk hiervoor inzetten. 



De coronatijd is voor iedereen moeilijk. Ook al blijf  
je gezond, de Corona is dagelijks bij je.

Mijn werk als vrijwillig ouderadviseur wordt er in de 
coronatijd niet gemakkelijker op. Je gaat minder naar 
cliënten toe en probeert zoveel mogelijk op afstand 
toch je werk te doen. 

Regelmatig bellen met cliënten is op dit moment de 
enige manier om in contact te blijven. Alleen in nood
gevallen ga ik op huisbezoek. Niet ideaal, want een 
bezoek geeft veel meer inzage in de problema tiek en is 
doeltreffender om zaken in gang te zetten of te regelen. 

Voor 2021 hoop ik dat het veelbelovende vaccin gaat 
bijdragen aan het terugdringen van het coronavirus, 
zodat ik mijn werk als vrijwillig ouderenadviseur weer 
kan uitvoeren zoals voorheen.

Caleidoz vindt het belangrijk dat een vrijwilliger meepraat in en over de organisatie. Bijvoorbeeld 
wanneer er wordt nagedacht over beleid. In 2021 geeft Caleidoz vrijwilligers de mogelijkheid mee te 
werken aan het vrijwilligersbeleid. Zelf ben ik als vrijwilliger toegetreden tot het MT. Het is leuk met 
elkaar beleid te maken en als vrijwilliger gehoord te worden. Caleidoz vormt zo een breed gedragen 
organisatie door vrijwilligers en professionals. Dat maakt mijn werk leuk en uitdagend.

“Je probeert met de beperkingen die er  
zijn het leven zo aangenaam mogelijk te maken.”
Hanny, Vrijwillig Ouderenadviseur, Vrijwillig Lid van het MT van Caleidoz, Giesbeek
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“Ik ben al 13 jaar, iedere
vrijdag, vrijwil liger bij de
groep sbegeleiding in Lobith.”
Truus, Vrijwilliger Dagbesteding, Dorpshuis Lobith

Gelukkig gaat alles nog goed, juist in deze tijden. Het 
is dankbaar werk, wat ik met plezier doe. Ik werk 
graag met mensen waar ik zorg voor kan dragen, dat 
trekt mij aan en vind  
ik heel mooi.

Ik zou het niet willen missen en ben blij dat ik dit 
nog kan doen. Wat betreft Corona zie ik dat het voor 
veel deelnemers wel wat lastiger is en daar probeer 
ik op in te springen door hen extra aandacht  
te geven.

“Vooral in deze moeilijke tijd hebben ze extra aandacht nodig,
iets wat ik met alle liefde en plezier geef.”
Jacqueline, Vrijwilliger Groepsbegeleiding, Dorpshuis Lobith

Een paar jaar geleden heb ik mezelf aangemeld om vrijwilligster te worden bij de dagbesteding  
in Lobith. Na een aantal maanden als invalster gewerkt te hebben, was duidelijk dat dit helemaal 
mijn ding is! 

Ik werk nu als vaste vrijwilligster op de dinsdag met een geweldige groep ouderen. 
Het geeft een goed gevoel om een beetje eenzaamheid bij ze weg te kunnen nemen en er samen  
een gezellige dag van te maken. 



“Mij dienstbaar maken  
voor anderen doe ik graag.”
Margreet, Vrijwilliger Inloop Beumerskamp, Doesburg

“Tijdens de sport ontmoette ik Gertie. Ze maakte me 
nieuwsgierig naar de Inloop op Beumerskamp.” Ik 
begon er als deelnemer te schilderen. Maar ook als 
ik hulp nodig heb bij het breien of haken ga ik graag 
naar de crea middagen. Gertie vroeg of ik vrijwilliger 
wilde worden om te helpen bij de groepsbegeleiding. 
Daar was het enorm leuk en vooral dankbaar werk. 
Je zag de mensen opfleuren en genieten en op mijn 
beurt genoot ik daar weer van.

Toen kwam Covid 19 en werd Beumerskamp 
verplicht gesloten. Dat was afkicken, ik miste het 
vrijwilligerswerk heel erg. Inmiddels is de 
groepsbegeleiding naar Zevenaar verhuisd. Ik doe nu 
allerlei hand en spandiensten tijdens de Inloop en 
verder help ik bij de spellenochtend en Open Tafel. 
Ik ben er helemaal in mijn element. Zo gezellig.

Voor mij betekent vrijwilligerswerk mij dienstbaar 
maken voor anderen en dat doe ik graag. Inmiddels 
ben ik gepensioneerd en is het voor mij belangrijk 
wat om handen te hebben. Ik merk dat mensen in 
deze periode uitkijken naar aandacht. Door de 
coronamaatregelen zie je de eenzaamheid toe
nemen. Daarom ben ik blij dat de Inloop activiteiten 
biedt. Als het aan mij ligt blijf ik hier de komende 
jaren met veel plezier als vrijwilliger aan het werk. 

“Helpen om een goede  
persoonlijke keuze te maken  
uit de 300 vacatures.”
Jan, Vrijwilliger Vrijwilligerscentrale, Zevenaar

Gelukkig kunnen we momenteel nog wel 
bemiddelen en mensen proberen te helpen om een 
goede persoonlijke keuze te maken tussen de vele 
leuke vacatures (ongeveer 300) die in onze vacature
bank staan. Ons werk is helaas ook wat saaier 
geworden omdat alle bemiddeling nu per mail  
of per telefoon gaat.

De intakegesprekken waren juist zo leuk omdat je 
dan, onder het genot van een kopje koffie, samen 
met de vrijwilliger kon zoeken naar de meest ge
schikte vacatures. We noemen dat niet voor niets  
de warme bemiddeling. 

Bij het thuiswerken mis je, ook als gepensioneerd 
vrijwilliger, je collega’s en de daarbij behorende 
gezelligheid. Hopelijk kunnen we ergens in 2021 
weer verdergaan met onze persoonlijke 
bemiddelingsgesprekken! 
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“Ik ben blij dat ik in deze tijden iets voor anderen kan betekenen.”
Anne, Vrijwilliger Dagbesteding, Dorpshuis Lobith

Ik ben op woensdag vrijwilliger bij de dagbesteding in Lobith. Het gaat goed met mij.  
Ik doe het werk bij de ouderen met heel veel plezier en dankbaarheid.


