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Beste vrijwilligers,

2021 het jaar van de vrijwilliger, waarin wij in ZGT extra aandacht aan vrijwilligers & het 

vrijwilligerswerk hebben gegeven. Aandacht is ook wat jullie geven. Dagelijks het verschil 

maken voor die ander.  

Los van alle activiteiten die dit jaar zijn georganiseerd, wilden wij graag iets persoonlijks, 

iets tastbaars teruggeven. Iets dat symbool staat voor jullie. Dat is gelukt! Het ligt nu voor 

je, een prachtig boek, gemaakt door ZGT-collega’s. 

Een boek vol verhalen: verhalen van jullie, verhalen over jullie. Verhalen die vertellen over 

jullie belevenissen in ZGT. Verdrietige en mooie momenten bij ontvangst, verblijf en ontslag 

in ons ziekenhuis. Voor onze patiënten vaak een zware periode of een moeilijk moment. 

Jullie helpen het de patiënten, familie & begeleider(s) én ons “lichter te maken”. Zo licht als 

een veertje. 

Dit boek heeft de toepasselijke titel: ‘Heel veel veren’. Dit is afgeleid van twee 

spreekwoorden: ‘Iemand een veer op de hoed steken.’ en ‘Iemand een veer in de broek/kont 

steken.”’ Dat staat voor onze dank aan jullie voor het goede & belangrijke werk dat jullie 

doen, en onze complimenten hiervoor. 

Geniet van de verhalen, de prachtige beelden en illustraties in dit bijzondere boek over het 

vrijwilligerswerk in ZGT. Blader het door, lees het en bewaar het.  

Wij wensen jullie heel veel veren!

Voorwoord

7



Inhoud

8

Voorwoord pag. 7

Vrijwilligers Hilde Dijstelbloem  pag. 10

Onmisbare schakel Veronique Veldhuis  pag. 12

Verbinding Elly Leferink  pag. 14

Vrijwilligerswerk waar komt het vandaan? pag. 16

Vrijwilligers in ZGT  pag. 18

Uit de oude doos  pag. 20

Applaus Anna van Amersfoort  pag. 23

Bloemen Gitte Slettenhaar  pag. 25

De weg kwijt Gerry Lubbers  pag. 27

Prachtig uitzicht Diny Oude Groothuis  pag. 29

Niet ziek Gonda Eijkelkamp en Leidy Wellen  pag. 31

Rieten mand Anja Bruggeman  pag. 33

Samen wachten Ineke Jaspers  pag. 35

Toeval bestaat niet Gerry Lubbers  pag. 37

Bedankt Anja Bruggeman  pag. 39

Zaterdagavond Faria Chitanie  pag. 41

Spoedpost Corien Spoon  pag. 43

Niet goed Eleonore Wolterink  pag. 45

Opkikker Eleonore Wolterink  pag. 47

Tweelingzus Eleonore Wolterink  pag. 49

Geluksmoment Werkgroep medewerkersgeschenken  pag. 51

Shoppen Hanneke Bosch  pag. 53



2021 | Het jaar van de vrijwilliger

Inhoud

9

Goed gemutst Hanneke Bosch  pag. 55

Top dag Hannie Stemerding  pag. 57

Cadeautje Heleen Daniluk pag. 59

Appeltaart met slagroom Hielkje Bannink  pag. 61

Wat een snoepje Ingrid Braakhuis  pag. 63

Gebakken vis Jessica Nagel  pag. 65

Glaasje wijn Jo Tuinte  pag. 67

Zondagsgevoel Joke Welling  pag. 69

Valentijn Marianne Broekkamp  pag. 71

Rust & Ontmoeting Pieter van Vliet  pag. 73

Moeder & kind Ria Frysteen  pag. 75

Zwaaien in de shuttle Rieks Eilert  pag. 77

Almelo of Hengelo Rieks Eilert  pag. 79

De ronde Truus Oude Hengel  pag. 81

Glas water Gerrit Krukkert en Henny Hulst  pag. 83

De uitslag Yvonne van der Voort  pag. 85

Steunpilaren Herma Boertien  pag. 87

Verkeerde locatie Inzender onbekend  pag. 89

Bedankfeest  pag. 91

Goed goan Eva Jack  pag. 95

Troostdekentje Jozien Bakker-Vrolijk  pag. 97

Visitekaartje Marijke ter Horst en Deslie Geertman  pag. 99

Luisteren Tineke de Boer  pag. 101

11 redenen om vrijwilliger te worden  pag. 103



Als ik de vraag krijg of ik iets wil bijdragen aan 

het boek met verhalen voor en door vrijwilligers, 

dan ben ik daar meteen voor in. Totdat ik aan 

het stukje begin. Ik realiseer me dat de meeste 

verhalen in het boek zullen zijn 

door vrijwilligers. Dat maakt 

mijn stukje anders, want ik ben 

geen vrijwilliger. En dat ben ik 

ook nog niet zo vaak geweest.

Hoewel, als kind heb ik jaren gecollecteerd voor 

de Nierstichting. Dat wil zeggen, mijn moeder 

collecteerde voor de Nierstichting en in de wijk 

waar zij liep was een flat die zij niet zo leuk vond 

om te doen, maar ik juist wel. Dat was dus goed 

geregeld; zij deed de huizen, ik deed de flat. Ik heb 

er goede herinneringen aan. Vooral toen ik bij de 

flat van een lerares van mijn school aanbelde en 

een van onze leraren de deur opendeed…

Een paar jaar geleden heb ik weer gecollecteerd 

voor de Nierstichting. In de buurt waar ik woon 

is een vaste collectant die dat jaar niet kon 

lopen, dus heb ik voor hem ingevallen. Met mijn 

kinderen, want ik vond het wel mooi om ook 

mijn kinderen kennis te laten maken met deze 

Vrijwilligers
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vorm van vrijwilligerswerk. Wat ik in al die jaren 

was vergeten: hoe vermoeiend het kan zijn (je 

loopt toch heel wat kilometers), dat er af en 

toe niet voor je wordt opengedaan ook al zie je 

dat mensen thuis zijn, dat er soms behoorlijk 

agressieve honden een huis uit komen stormen, 

en dat die collectebus op een gegeven moment 

heel zwaar wordt, zeker nu mensen bijna geen 

geld meer in huis hebben, behalve kleingeld.

Ik was ook vergeten hoe geweldig het is als je 

hoort welk bedrag je hebt opgehaald in die ene 

week, en wat daarvoor allemaal gedaan kan 

worden, in dit geval voor patiënten met een 

nierziekte. Dat is waarvoor je het doet, voor het 

goede doel en voor je medemens. En met mij 

velen van u. 

Als ik “vrijwilliger” google op mijn telefoon, dan 

kom ik op de beschrijving:

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor ondersteuning, 

aanspraak, gezelschap, maar ook voor zaken 

als administratie en begeleiding van groepen. 

Zonder vrijwilligers zijn veel activiteiten en 

ondersteuning niet mogelijk. 

Dat is een prachtige omschrijving van onze 

vrijwilligers in ZGT. Want het is ontzettend 

waar: onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor 

onze patiënten en collega’s, in gezelschap en 

ondersteuning, en zonder onze vrijwilligers is 

veel in ZGT niet mogelijk. Dat hebben we vorig 

jaar gemerkt toen onze vrijwilligers tijdens de 

lockdown even niet konden komen. Wat waren 

we blij toen ze ons werk en onze teams weer 

kwamen versterken, en wat was dat prettig voor 

onze patiënten!

Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers van 

ZGT, namens onze patiënten en namens onze 

collega’s. Ik realiseer me dat het niet altijd leuk 

is, omdat het druk kan zijn, of vermoeiend, 

of spannend bijvoorbeeld in Corona tijd of 

verdrietig rondom bijvoorbeeld een patiënt. Ik 

wil jullie daarom meegeven: weet dat wij blij zijn 

met iedere dag dat jullie er zijn, en dankbaar. En 

dat wij van harte hopen dat jullie nog lang, en 

met heel veel plezier en genoegen, vrijwilliger bij 

ons willen zijn.

Hilde Dijstelbloem
Voorzitter Raad van Bestuur
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Sinds jaar en dag zijn vrijwilligers een belangrijk 

onderdeel van ons ziekenhuis. Door de jaren 

heen hebben zij zich steeds aangepast aan 

wat er nodig was voor de meest gastvrije zorg 

aan onze patiënten. Waar eerder vrijwilligers 

van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) 

binnen onze ziekenhuislocaties werkzaam 

waren, hebben we er in 2013 voor gekozen om 

volledig met een eigen pool vrijwilligers te 

gaan werken. Hierdoor zijn de vrijwilligers echt 

onderdeel van ZGT geworden en maken ze deel 

uit van het team waar ze hun belangrijke werk 

verrichten. Samen met de zorgprofessionals 

geven ze de beste zorg en dienstverlening aan 

onze patiënten. 

Vrijwilligers zijn het gastvrije gezicht van ZGT. 

Ze maken het verschil voor onze patiënten en 

bezoekers door te zorgen dat mensen gezien 

worden als zij binnenkomen of de weg zoeken, 

vervoerd worden tussen de locaties en binnen 

beide locaties als dat nodig is en net dat beetje 

extra aandacht krijgen als zij moeten wachten 

of opgenomen zijn.  

Onmisbare schakel

De ZGT-vrijwilligers zijn flexibel en bereid 

iets extra’s te doen als dat nodig is, zoals 

bijvoorbeeld in de Corona periode. Ook helpen 

ze ZGT om haar dienstverlening te verbeteren 

door te wijzen op zaken die beter kunnen. 

Het vrijwilligerswerk binnen ZGT is dankzij 

de inzet van alle vrijwilligers van een hoog en 

professioneel niveau. Patiënten, bezoekers, 

afdelingen en teams kunnen elke dag weer op 

hun gastvrije inzet rekenen. 

De inzet van zoveel vrijwilligers op de juiste plek 

binnen ZGT vraagt om een goede coördinatie 

en afstemming. Elly Leferink, onze coördinator 

vrijwilligers, doet dit al vele jaren met veel 

plezier en gedrevenheid. Mede dankzij haar, en 

de ondersteuning van haar collega’s uit het team 

Gastvrijheid Anita van Dijk (hospitality officer) 

en Rian Melenboer (projectleider gastvrijheid) 

kunnen onze vrijwilligers elke dag weer het 

gastvrije verschil maken.

Wij zijn heel trots op het enthousiasme en de 

grote inzet van onze ruim 300 vrijwilligers, een 

onmisbare schakel in ons gastvrije ziekenhuis! 

Veronique Veldhuis,
Secretaris Raad van Bestuur
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Ik herinner het me nog goed. Het was januari 

2013. Het bedankfeest van december was 

uitgesteld vanwege sneeuw en ijs. En met 

knikkende 

knieën en 

klamme 

handen mocht 

ik tijdens mijn 

‘debuut’ als coördinator vrijwilligers jullie, een 

grote groep vrijwilligers, toespreken. Maar wat 

vond ik het mooi! Een hele andere tijd waarin 

presentie en bijzonderheden nog werden 

genoteerd in notitieboekjes met slechts een 

voornaam of een achternaam… maar voor mij dé 

manier om kennis te maken met alle vrijwilligers 

en mijn rol als coördinator. Verbinding was in die 

tijd mijn toverwoord. Via de telefoon, de mail en 

later de app, wisten we elkaar altijd te vinden. 

Vrijwilligerswerk wordt in ZGT breed gedragen. 

Met alle contactpersonen van de verschillende 

projecten/afdelingen, collega’s van P&O, 

Academie, K&V, Communicatie en Gastvrijheid. 

Samen! Hierin ligt de kracht waardoor we verder 

komen en het zorgt ervoor dat alles goed loopt 

voor vrijwilligers en de dienstverlening/service 

die zij bieden voor onze patiënten en bezoekers.

Plezier is mijn slogan als basis voor het doen 

van vrijwilligerswerk. Het belangrijkste is dat je 

plezier hebt in je vrijwilligerswerk, dat je denkt: 

leuk, ik mag weer! Door de jaren heen heb ik 

vrijwilligers zien groeien in hun rol maar ook als 

persoon, jongere vrijwilligers die doorstromen 

naar een reguliere arbeidsplek, zowel intern als 

extern. Zo mooi als blijkt dat ze hun droombaan 

gevonden hebben en dat het vrijwilligerswerk 

daar een eerste stap in is geweest. Gelukkig voor 

ZGT zijn niet alle vrijwilligers op zoek naar een 

betaalde baan. Steeds vaker ontmoet ik tijdens 

de werving- en selectiegesprekken de ‘hybride’ 

vrijwilliger. Een nieuwe ontwikkeling met nieuwe 

kansen. Zeer gemotiveerde mensen die naast 

hun betaalde baan vrijwilligerswerk willen doen 

en iets willen betekenen voor een ander. 

De vele bijzondere ontmoetingen, diverse 

achtergronden en mooie verhalen wat mensen 

ertoe gebracht heeft om vrijwilligerswerk te 

gaan doen, dat raakt mij en geeft me  

veel energie.

Supertrots ben ik als ik door ZGT loop en jullie zie 

stralen in je rol als vrijwilliger! Mijn wens voor 

de toekomst; dat ONTMOETEN met hoofdletters 

geschreven kan worden.

Elly Leferink
Coördinator vrijwilligers

Verbinding

15



“Vrijwilligerswerk is 
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Vrijwilligerswerk bestaat al heel lang, iedereen 

weet wat het inhoudt en hoe belangrijk het is. 

Ergens in de negentiende eeuw ligt de basis voor 

het vrijwilligerswerk. Door de industrialisatie 

veranderden sociale en culturele tradities in 

Nederland. Het was vooral een kleine groep rijke 

burgers die zich ging inzetten voor de armeren. 

Kerken en particuliere instellingen zetten zich 

samen met vrijwilligers in voor de armen.  

Met het toenemen van de levensstandaard,  

nam ook de vrije tijd van de bevolking toe. 

Hierdoor ontstond ook meer tijd en ruimte  

om als vrijwilliger te werken.

Op het gebied van maatschappelijke zorg 

veranderde er veel na de Tweede Wereldoorlog.

Wet- en regelgeving door de overheid zorgde 

ervoor dat vele particuliere initiatieven, voortaan 

Geschiedenis vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, waar komt het vandaan?

“Vrijwilligerswerk is er altijd al  
geweest, het is een menselijk verlangen  

om iets voor een ander te betekenen”

Bron: AGORA de geschiedenis van het vrijwilligerswerk

werden gesubsidieerd of gefinancierd uit 

volksverzekeringen. Dit resulteerde in een 

pakket van aanvullende voorzieningen bij 

ziekte, pensioen en arbeidsongeschiktheid 

etc., voor het merendeel van de bevolking.  

De rol van de vrijwilliger veranderde 

door industriële professionalisering en 

dienstverlenende ontwikkelingen. Taken 

die voorheen door vrijwilligers werden 

verricht, werden door beroepskrachten 

overgenomen. Met name in de zorg ontstond 

een professioneel en uitgebreid stelsel van 

voorzieningen. Hierdoor was er minder 

behoefte aan vrijwilligers.

In de jaren 60 van de vorige eeuw ontstonden 

mede door de opkomst van nieuwe sociale 

bewegingen, behoefte aan inspraak en 

kritiek op het welzijnswerk, nieuwe vormen 

van vrijwilligerswerk zoals buurt en 

oudercommissies.

Eind twintigste eeuw was er veel aandacht 

voor de ontwikkeling van het individu. Deze 

ontwikkeling zet zich in deze eeuw voort.
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“Waar een vrijwilliger is, 
is een weg.”
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Vrijwilligers in ZGT
Ook in ons ziekenhuis hebben wij de afgelopen 

jaren een verschuiving gezien naar de aandacht 

voor het individu. Tot 2012 was het de Unie van 

Vrouwelijke Vrijwilligers die de inzet van de 

vrijwilligers in onze ziekenhuizen bepaalde. 

Vanaf 2013 wordt de inzet van vrijwilligers 

in nauwe samenspraak met de betrokken 

afdelingen vormgegeven. Dit gebeurt door 

de contactpersoon vrijwilligers samen met 

de coördinator vrijwilligers, de afdelingen, 

Personeelszaken en Communicatie. De inzet 

wordt bepaald door de werkelijke behoefte aan 

ondersteuning op onze locaties en is afgestemd 

op de maatschappelijke ontwikkelingen. ZGT  is 

trots op haar vrijwilligers en heeft op dit moment 

zo’n 330 vrijwilligers in haar bestand.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om deze 

vrijwilligers zo veel mogelijk te “empoweren”. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat zij een formele 

overeenkomst aangaan die wel vrijwillig maar 

niet vrijblijvend is, de aan hun taak/ afdeling 

verbonden opleidingen en trainingen volgen, 

als interne kandidaat kunnen solliciteren 

of deelnemen aan de personeelsvereniging 

etc. Parallel hieraan zien wij dat er steeds 

meer mensen naast hun reguliere baan 

vrijwilligerswerk in ons ziekenhuis verrichten: 

“de hybride vrijwilligers”. Dit brengt “best of both 

worlds” bij elkaar. Hierdoor brengt de vrijwilliger 

vanuit diverse invalshoeken bagage mee het 

ziekenhuis in. Dit werkt zowel voor de vrijwilliger 

als voor ons als organisatie verrijkend. Daarnaast 

zien wij dat waar jaren geleden bijna geen 

mutaties in het vrijwilligers bestand plaats 

vonden, de laatste jaren veel beweging in het 

vrijwilligers bestand. Dit ook als gevolg van de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Het is van 

belang dat wij nu en in de toekomst ons blijven 

aanpassen aan deze ontwikkelingen. 
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HENGELO- De Ziekenhuis Groep Twente richt 

per 1 januari een eigen vrijwilligersorganisatie 

op. De 450 vrijwilligers die nu werkzaam zijn in 

de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo, moeten 

opnieuw solliciteren.

Vrijwilligers vervullen iedere dag een belangrijke 

rol in de ziekenhuizen. Ze begeleiden een patiënt 

naar de verpleegafdeling, zorgen voor koffie en 

thee op de afdelingen en poliklinieken of rijden 

ouderen met bed en al naar een kerkdienst.

Het ziekenhuis geeft als verklaring dat ze “een 

passende en vraaggestuurde dienstverlening” 

wil bieden. Navraag leert dat afdelingen straks 

zelf bepalen wat de behoefte is aan vrijwilligers 

en waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Ook wil ZGT 

korte (communicatie)lijnen tussen vrijwilliger 

Uit de oude doos

en afdelingen en moeten Hengelo en Almelo 

voortaan op dezelfde manier omgaan met 

vrijwilligers.

Voor de 450 vrijwilligers heeft de maatregel 

grote consequenties. Zij moeten opnieuw 

solliciteren en bekendmaken welke activiteiten 

ze in het ziekenhuis willen gaan doen. Volgens 

een woordvoerder van het ziekenhuis zijn er nu 

al vrijwilligers die er voor kiezen om te stoppen. 

Anderen moeten aangeven waar en waarvoor en 

op welke tijden ze inzetbaar zijn. Het ziekenhuis 

bekijkt of de wens aansluit bij hun behoefte.

De UVV is ‘grootleverancier’ van het ziekenhuis 

en houdt nu op te bestaan. De belangrijkste 

reden is volgens een UVV-woordvoerster niet dat 

het ziekenhuis een eigen organisatie begint maar 

dat er geen bestuursleden meer te vinden zijn.

Redactie 29-11-12, 10:06 

Laatste update: 20-03-17, 08:18 

Bron: Tubantia
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Als gastenbegeleider van de centrale hal in 

Almelo maak je leuke en soms ook minder leuke 

momenten mee. Maar het helpen van mensen 

om de weg te vinden, ze 

even te woord staan en 

ze op weg helpen, geeft 

mij zoveel voldoening.

Op een mooie zonnige ochtend breng ik 

gezellig en al kletsend een meneer weg naar 

de derde verdieping, we gaan met de lift. Als 

we aankomen op de afdeling zitten er diverse 

mensen te wachten. 

Tot mijn grote verbazing zegt deze meneer 

tegen alle wachtenden: “… Mag ik een luid (!!!) 

applaus voor deze dame die zoveel goed werk 

doet voor ons allemaal!”. 

Blozend stond ik naast hem. Ik wist niet wat ik 

moest zeggen. Met mijn rode wangen, enigszins 

in verlegenheid gebracht zei ik dat wij dit als 

vrijwilligers met heel veel liefde en inzet voor 

alle patiënten doen. 

Anna van Amersfoort
Gastenbegeleider centrale hal Almelo

Applaus
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Ook al zijn er lang niet meer zo veel bloemen als vroeger,  

de dames komen wekelijks om de bloemen te verzorgen. 

Kamer voor kamer lopen ze langs. Een praatje hier een grapje daar. 

En ondertussen krijgen de bloemen de nodige verzorging. Van 

pioenrozen tot gerbera’s en van anjers tot zonnebloemen. De meest 

prachtige boeketten verschijnen op de nachtkastjes van de patiënten. 

En als er een patiënt jarig is, worden er uit verschillende oude bossen,  

mooie stukjes gemaakt voor de jarige.

Ook de balie zullen ze nooit vergeten. Schoon water in de vazen, de bloemen 

opnieuw schikken. En ondertussen maken ze gezellig een praatje met ons.

Bloemendames van 5 zuid, wij zijn blij met jullie!

Gitte Slettenhaar
Contactpersoon vrijwilligers 4 zuid en 5 zuid

Bloemen

Note: Dit verhaal is van voor Corona periode!

“Bloemen vrolijken onze patiënten op.  
Ze toveren altijd een glimlach op het gezicht omdat ze laten weten dat er 
aan ze gedacht wordt. Mét of zonder persoonlijk kaartje, de patiënt voelt 

zich altijd beter met uitzicht op een mooi boeket!”
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Het is vrijdagmiddag en erg rustig in het ziekenhuis. De receptioniste vraagt of ik 

een mevrouw de weg kan wijzen. Omdat wij met twee vrijwilligers aanwezig zijn, 

geef ik aan dat ik wel even met haar meeloop naar de afdeling. 

Op de begane grond aangekomen vraagt ze mij of 

ze wel een afspraak heeft in het ziekenhuis of dat 

ze bij haar huisarts moet zijn. Ze geeft aan dat ze 

voor haar geheugen een afspraak heeft. Ik stel haar 

gerust en zeg dat ze bij ons op de juiste plek is. Ik 

loop mee naar de genoemde afdeling; het blijkt echter dat ze op een andere poli 

moet zijn, waar ik haar later alsnog naar toe breng.

Onderweg vertelt ze mij dat ze op aandringen van haar dochter een afspraak heeft 

gemaakt voor haar geheugen. “Met mij is niets aan de hand. Ik loop en fiets nog 

overal rond en merk aan niets dat er iets mis is met mij,” vertelt ze. Ondertussen 

heeft ze mij alweer eens gevraagd of ze niet bij de huisarts moet zijn. Ik stel haar 

gerust en breng haar naar polikliniek 0.16.

Een tijdje later zie ik haar met mijn collega- vrijwilligster buiten lopen naar het 

gezondheidscentrum. Daar moet ze echter ook niet zijn. Ze heeft iets over 

ouderenzorg gezegd en het gezondheidscentrum zoekt verder uit waar ze naar toe 

moet gaan. Uiteindelijk heeft ze aangegeven dat ze op eigen houtje naar huis wil 

omdat ze in de buurt woont.

Mijn collega gaf ook al aan dat ze de weg een beetje kwijt is. Het is dus erger dan de 

vrouw zelf denkt. Gelukkig waren wij als vrijwilligers aanwezig en hadden wij de tijd 

om haar te helpen. Dit geeft wel aan dat wij nét dat stukje extra’s kunnen bieden 

wat ons een goed gevoel geeft. En daar doen we het ook voor!

Gerry Lubbers
Gastenbegeleider centrale hal Hengelo

De weg kwijt
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Op een mooie morgen wordt een man opgenomen voor een 

operatie. Hij wordt de volgende ochtend geopereerd. 

Diezelfde avond, als ik hem een 

kopje koffie aanbied, vraag ik 

hoe het gaat. Hij zegt: “Goed, 

morgen ben ik aan de beurt. Maar moet je eens kijken hoe mooi 

mijn uitzicht is. Veel groen en in de verte lijkt het net of de wolken 

bergen zijn. Mooi hè!”

Mijn vervolgvraag is: “Zie je ook op tegen morgen?” Hij kijk me  

aan en antwoordt: “Nee hoor. Ze zijn hier allemaal heel aardig.  

En morgen, na de operatie, kom ik gewoon weer hier op deze 

kamer. Dan heb ik gewoon weer dit fantastische uitzicht!” 

Zo gezegd, zo gedaan, hij heeft de dag erna genoten van de  

wolken en de ‘bergen’ van het groen en de natuur. 

Diny Oude Groothuis
Vrijwilliger geestelijke verzorging Almelo 

Prachtig uitzicht
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Ongeveer 25 jaar geleden ben ik (Gonda) 

begonnen met vrijwilligerswerk in ZGT. Na 

een sollicitatiegesprek werd ik ingezet bij het 

koffieproject op de oncologie afdeling. Het 

klikte meteen met Leidy. Na veel jaren met 

plezier koffie schenken 

werd de afdeling 

verplaatst naar Almelo.

Via Elly Leferink, coördinator vrijwilligers, 

werden wij samen gevraagd om als gastvrouw 

te helpen bij de verwenochtenden van ‘Feel 

Good Look Better (FGLB)’, een stichting die in 

het hele land werkt. FGLB geeft aan vrouwen die 

kanker hebben, of hebben gehad, een workshop 

uiterlijke verzorging. Deze workshops worden 

gegeven door een schoonheidsspecialiste en 

iemand gespecialiseerd op het gebied van 

haarwerken.

 

Het is een stappenplan uiterlijke verzorging 

met eenvoudige en praktische tips en adviezen. 

Wat kan make-up voor jou doen. De deelnemers 

hebben ondertussen aandacht voor elkaar 

en iedereen mag en kan haar verhaal doen. 

Deze verwenochtenden worden beurtelings 

georganiseerd in Almelo en Hengelo.  

Niet ziek

Iedereen krijgt een hele mooie gevulde beautycase 

met fijne producten waar ze dan mee aan de slag 

gaan. Het resultaat is meestal prachtig. 

De deelnemers gaan mooi opgemaakt met de 

beautycase en een goed gevoel naar huis of 

bijvoorbeeld de stad in.

Wij als vrijwilligers geven net een beetje extra 

gezelligheid. We maken een praatje en helpen 

mee. We zorgen voor iets lekkers bij de koffie of 

thee (we bakken graag zelf) en we zorgen voor 

bonbons en zoutjes voor op tafel. 

Aan het eind van de morgen evalueren we met 

elkaar hoe de ochtend is verlopen. Soms horen 

we: “Ik heb me even niet ziek gevoeld.” 

Ook verlenen we als vrijwilligers nog hand en 

spandiensten in het ziekenhuis. Elly kan ons 

altijd vragen voor ander vrijwilligerswerk.

We hopen nog wat jaren dit mooie werk te  

mogen doen.

Gonda Eijkelkamp en Leidy Wellen
Vrijwilligers Feel Good Look Better
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Ik heb 12 jaar als vrijwilliger, met veel plezier, 

op de kraamafdeling van ZGT gewerkt. Vaak 

de bloemen verzorgd en een luisterend oor 

voor vele patiënten geweest. En uiteraard vele 

prachtige baby’s van trotse ouders mogen 

bewonderen. Tot ik 

op een morgen in het 

keukentje de bloemen 

aan het verzorgen was.

Er was geroezemoes op de gang, het geluid 

kwam steeds dichterbij. Een luid pratende man 

kwam samen met zijn familie de afdeling op. Hij 

zette met een bons een klein rieten mandje op 

de balie van de receptie. Hij riep luid: “Er zit ook 

wat in hoor!” De receptioniste schrok zichtbaar 

en ondernam meteen actie. Ze heeft de vader 

samen met het rieten mandje naar een aparte 

ruimte gebracht waar het gesprek verder ging 

achter gesloten deuren. Waar het verdriet van 

hen, voor niemand anders hoorbaar was. 

Rieten mand

Ik was wel even in de war van wat ik had gezien. 

De receptioniste kwam even later bij me in het 

keukentje. Ze zei: “Ja, dat maken wij ook mee hier 

op de kraamafdeling. Leuke dingen maar ook hele 

verdrietige momenten.” Samen hebben we het er 

nog even over gehad. 

Ondanks dat er af en toe verdriet is, vond ik  

deze tijd op de afdeling de mooiste van de 

afgelopen jaren.

De kraamafdeling is gemoderniseerd en heet 

tegenwoordig: Moeder Kind Centrum. Ik werk 

nu in verband met Corona, in de centrale hal in 

Almelo. Ook een leuk periode maar werken op de 

afdelingen dat is toch m’n ding. Hopelijk komt 

deze tijd wel weer terug!

Anja Bruggeman
Vrijwilliger bloemen verzorging
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Het is maandagmiddag rond de klok van vier 

uur als ik mijn plaatsje inneem. Voor mij heb ik 

uitzicht op de wachtruimte voor het bezoek en de 

familie. Het is er stil en de stoelen zijn leeg, maar 

dat kan zo maar ineens veranderen. 

 

Nadat ik wat heb zitten lezen opent de deur.  

Een rolstoel, waarin een mevrouw met een 

zorgelijk gezicht zit, wordt voortgeduwd door 

een jongere vrouw, van wie de uitdrukking 

op haar gezicht zo mogelijk nog meer zorgen 

toont. Ik ontvang de beide dames en begeleid ze 

naar een plekje in de open wachtruimte. Tranen 

beginnen te vloeien en een pakje papieren 

zakdoekjes ligt al snel op de tafel. 

Ze zijn gebeld, de echtgenoot en vader is 

met spoed opgenomen en ondergaat een 

zware operatie. Heel langzaam na een paar 

Samen wachten

verstaanbare woorden achterhaal ik om wie het 

gaat en ga op zoek naar beschikbare informatie. 

Ondertussen komen de dames wat tot rust en 

zitten aan de thee en koffie. De dienstdoende 

verpleegkundige komt en legt een aantal 

zaken uit. Nu is het wachten op de terugkomst 

van meneer. Dat duurt in de beleving van de 

wachtende, verontruste dames erg lang.  

De spanning is soms onhoudbaar!

Het is daarom zo fijn om ze tijdens het wachten 

te kunnen ondersteunen, te bemoedigen en te 

zorgen dat ze alle vragen kunnen stellen. 

Een mooie taak, die op een moment van paniek 

in de levens van deze dames zorgt voor wat rust 

en vertrouwen. Het weerzien van een geliefde op 

deze plek in het ziekenhuis is beladen. Niets telt 

meer dan een weerzien. Ook al is de gezondheid 

vaak heel broos. 

Ineke Jaspers
Vrijwilliger Intensive Care
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Op een woensdagmorgen, nog vóór de coronaperiode,  

moest ik drie mensen begeleiden naar de opnameafdeling. 

De man zat in een rolstoel en twee dames begeleidden hem. Ik stelde me 

voor als Gerry, waarna de eerste dame aangaf dat zij ook Gerry heette. 

De tweede jongere dame stelde zich voor als haar zus Jacqueline, 

waarna ik verbaasd antwoordde dat ik zelf ook een jongere zus heb die 

ook Jacqueline heet. Je begrijpt natuurlijk dat ik mijn nieuwsgierigheid 

niet meer kon bedwingen en vroeg de man of ik zijn voornaam misschien 

ook mocht weten. Jullie raden het al: Hennie. En laat mijn man nu ook 

Hennie heten. 

Het ijs was direct gebroken en vrolijk pratend heb ik deze 

mensen naar de betreffende afdeling gebracht.

Over toevalligheden gesproken!

Gerry Lubbers
Gastenbegeleider centrale hal Hengelo

Toeval bestaat niet
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Als je al 21 jaar als vrijwilliger werkt, maak je leuke maar ook bijzondere 

momenten mee. Je bouwt met sommige patiënten een band op. Ze vertellen je 

in vertrouwen wat ze mee maken. 

Zo ook deze ene patiënt, ik noem hem Jan, die ik elke vrijdagmorgen tegen 

kwam. Mijn vraag aan Jan was elke vrijdag hetzelfde: “Wilt u naar de kerkdienst 

komende zondag?”. Zijn antwoord was weken achtereen: “Nee, dank u.” Behalve 

die ene keer, vlak voor kerst. Jan antwoordde met trots met een twinkeling in 

zijn ogen: “Nee, ik mag naar huis!” Hij was zo ontzettend blij, en ik voor hem. 

“Fijne kerstdagen!” wenste ik hem toen ik naar huis ging, en hij mij ook. 

De week na kerst liep ik, zoals elke vrijdag over de afdeling, ook naar de kamer 

waar Jan altijd gelegen had. De verbazing was van mijn gezicht af te lezen toen 

ik hier Jan aantrof. Onze blikken kruisten elkaar. Dit was toch niet de bedoeling, 

flitste er door mijn hoofd. Het enige wat Jan zei was: “Bedankt voor alles!” 

Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Maar hij is nog lang in mijn gedachten 

geweest. 

Anja Bruggeman
Vrijwilliger geestelijke verzorgen Almelo

Bedankt
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Mijn naam is Faria Chitanie en sinds juni 2011 werk ik op de locatie Almelo  

als vrijwilliger, dat doe ik met heel veel vreugde en plezier.

Ik ben zelf opgenomen geweest in ZGT. Ik heb dat als 

heel heftig ervaren. Ik zag de zorgmedewerkers met 

de voedingskar iedereen van eten en drinken voorzien 

en dacht, hé dat is ook wat voor mij om te doen. 

Er was geen vacature vrij dus besloot ik om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik verzorg één keer 

in de week de bloemen van de patiënten op afdeling 3 Zuid en 3 Noord en twee keer in de week 

schenk ik koffie aan patiënten op afdeling 3 West. 

Op deze manier geef ik aandacht en een luisterend oor aan de patiënten. Dat ik dat kan en mag 

doen vind ik heel erg fijn. Ik weet dat de mensen dat ook erg nodig hebben; niet alleen praten 

over ziekte of medische zaken maar juist over andere dingen en soms ook samen grapjes maken.  

Zo hebben ze wat afleiding van hun ziek zijn. 

Vaak vragen patiënten en bezoekers mij op zaterdagavond terwijl ik koffie en thee schenk of ik 

het niet jammer vind om nu te werken, ik zeg dan nee, een ander gaat naar de kroeg of bioscoop 

en dit is mijn feestje. Ik doe dit echt heel graag met veel liefde, passie en plezier. 

Ook is het fijn dat mijn werk wordt gewaardeerd door de medewerkers, patiënten en bezoekers.  

Ik ben blij dat ik dit kan geven aan de mensen, aan ZGT en aan de samenleving en hoop dit nog 

vele jaren voort te zetten.

Faria Chitanie
Vrijwilliger bloemen verzorging 3 Zuid en 3 Noord 

Vrijwilliger koffie schenken 3 West

Zaterdagavond
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Vrijwilligers Spoedpost onze SEH Kanjers!

43

Jaren geleden zijn ze gestart als pilot. Inmiddels zijn ze niet meer weg te denken als 

‘collega’s’ op de Spoedpost. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen die de SEH 

binnenkomt. Patiënten, familie en begeleider(s) die zich onverwacht in een totaal 

andere situatie bevinden dan met het idee waarmee zij ’s morgens uit 

bed stapten. De aandacht die onze vrijwilligers aan de patiënt, familie 

en begeleiders geeft hen én ons rust en vertrouwen! 

Ze bieden een luisterend oor, een kopje koffie voor de familie of begeleiding of een 

kleurplaat voor een kind. Het maakt dat onrust en pijn wat wordt verzacht. Een heel 

belangrijke taak! 

Onze vrijwilligers gaan alle kamers langs om koffie en thee, brood en bouillon te 

serveren, aan hen die daar behoefte aan heeft. De patiënt mag meestal zelf niets 

nuttigen. Hen wordt een glimlach en een praatje geserveerd. 

De kanjers van de SEH bieden nét dat stukje extra zorg waar helaas de reguliere 

zorg niet meer aan toekomt. Patiënten, hun familie en begeleiders, zijn zeer positief 

verrast over de aandacht die zij van hen krijgen. Dit maakt dat het aantal klachten 

omtrent wachttijden etc. aanzienlijk zijn afgenomen.

Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat ZGT positief op de kaart staat!

Wij zijn hen enorm dankbaar en zien hen echt als de SEH Kanjers!

Corien Spoon
Contactpersoon vrijwilligers SEH

Spoedpost
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Het is niet erg druk op de SEH. Niet alle kamers 

liggen vol. Genoeg tijd om de voorraad lakens, 

handdoeken, moltons etc. bij te vullen en de 

gipskamer op te ruimen. Terwijl ik met een 

stapel linnen op de arm door de lange gang loop, 

komt er ineens achter me een ambulanceteam 

binnen gesneld. Er is haast 

geboden. Ik ga aan de kant 

om ze te laten passeren.

Naast de brancard loopt 

een mevrouw. Ik voel de spanning in de lucht 

hangen en dat doet altijd wel even wat met 

me. Niet veel later loop ik mijn ronde met 

het koffiekarretje. De mevrouw die naast de 

brancard liep, zit alleen in de wachtkamer. 

Haar hoofd gebogen met een hand aan het 

voorhoofd. Haar wijsvinger en duim drukken in 

haar huid boven haar wenkbrauwen. Ik zet mijn 

koffiekarretje aan de kant en loop naar haar toe. 

Zacht vraag ik aan haar: “Gaat het mevrouw?”, ze 

kijkt op en met een wazige blik kijkt ze me heel 

even aan. “Het dringt nu pas door wat er allemaal 

is gebeurd.”, zegt ze ontredderd. “Ik zag u 

Niet goed

binnenkomen naast de brancard”, zeg ik. “Klopt.., 

mijn man…, ze zijn nu een scan aan het maken. 

Het ziet er niet goed uit.” Ik blijf rustig, maar ik 

weet heel goed hoe ze zich voelt. Ik geef haar iets 

te drinken en vraag of ze er iets over wil vertellen. 

Intussen ga ik naast haar zitten en leg mijn hand 

op haar schouder. Ze begint te vertellen wat er 

is gebeurd. Ik ben stil en luister. Het doet haar 

zichtbaar goed dat ze hardop haar verhaal kan 

doen. Ik begrijp dat haar dochter inmiddels 

onderweg is om haar bij te staan en dat haar man 

zal worden overgebracht naar Enschede. 

Plots komt de brancard langsrijden en de 

mevrouw springt op. Ik kan haar nog net veel 

sterkte wensen. Haastig lopen ze de lange 

gang door richting de ambulance. Zoals ze 

binnenkwamen, zo gaan ze ook weer weg.  

Ik kijk hen na en hoop van ganser harte dat  

alles goed komt! 

Eleonore Wolterink
Gastenbegeleider SEH 
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Mijn kleine gebaar om met een bloemetje en 

snoeppotje op mijn koffiekarretje mijn ronde 

te doen, zorgt altijd voor veel blije gezichten. 

Aangenaam verrast zijn familieleden of 

begeleiding die met de patiënt meekomen als 

ze drinken of eten aangeboden krijgen. Want 

tja, een ongeluk zit in een klein hoekje en komt 

altijd onverwachts. Halsoverkop komen ze van 

het werk of van elders en in de haast hebben ze 

geen gelegenheid gehad om überhaupt iets te 

nuttigen. Dan is het toch 

heel fijn dat wij er zijn om 

daarvoor te zorgen. Toch 

had ik er wel moeite mee 

dat ik de patiënt moest teleurstellen. Immers 

mogen zij in kader van onderzoeken niet eten 

en drinken. Ze mogen even genieten van mijn 

bloemetje, maar daar houdt het dan ook mee 

op. Dus ik had iets nieuws meegenomen dit keer. 

Een selfmade kaartje als ‘pleister op de wonde’ 

met als ‘opkikkertje’ twee snoepkikkertjes erbij 

in gesloten.

En jawel hoor, er kwam een mooie gelegenheid 

voorbij om dit uit te kunnen reiken. Een patiënt 

die vanuit mijn optiek niet in staat was om een 

handstand of flikflak uit te kunnen oefenen, 

maar futloos in zijn bed lag. Naast hem zaten 

twee begeleiders. Zij hadden wel zin in een 

drankje en een broodje. De patiënt niet, die 

Opkikker

werd bijna al misselijk bij de gedachte. Bij de 

tweede ronde voelden de begeleiders zich al 

bijna bezwaard om weer iets te nemen omdat 

de patiënt niks mocht hebben. “Ik bied het toch 

aan…?” zei ik … “daar zijn we tenslotte voor. Wij 

zorgen dat jullie stevig op de been blijven om de 

patiënt goed te kunnen ondersteunen.” Ze waren 

hongerig, dus waren ze al snel over te halen 

voor een soepje en nog een broodje. Tussendoor 

werd er met elkaar heen en weer gekletst en 

een lolletje gemaakt. De soep rook schijnbaar 

heerlijk, want de patiënt begon ook al trek te 

krijgen inmiddels. Helaas mocht ik hem niks 

geven en hij reageerde teleurgesteld. Daarop 

kwam ik met mijn kaartje op de proppen. Wel 

met het verzoek om de inhoud pas op te eten 

als hij weer naar huis mocht. Zijn begeleiders 

vonden het geweldig en wilden toch wel even 

wat van me weten. Of het vrijwilligerswerk was, 

hoe lang ik dit al deed en hoe ik hierbij kwam om 

dit te gaan doen. Ze vonden het knap dat ik dit 

deed, waarop ik zei: “Knap? Nee hoor, iedereen 

kan dit doen!”. Toen ik wegging zag ik de patiënt 

liggen met een grote grijns op zijn gezicht. Mijn 

selfmade kaartje werd groots ontvangen. Fijn 

dat ik dit heb mogen doen en dankbaar dat dit zo 

gewaardeerd wordt. 

Eleonore Wolterink
Gastenbegeleider SEH
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Het heeft een tijdje geduurd voordat ik weer het 

vaasje met vrolijke bloemetjes en het snoeppotje 

mee kon nemen naar de SEH. Maar door de 

corona versoepeling 

durfde ik het eindelijk 

weer aan. Het staat 

altijd zó gezellig op 

mijn koffiekarretje. En het zorgt altijd voor een 

glimlach en leuke reacties. 

Halverwege mijn dienst zag ik in wachtkamer 

B een jonge moeder zitten met haar dochtertje 

van (ik schat) zo’n drie jaar. Het kind was lekker 

beweeglijk en druk aan de klets met haar mama. 

Ze had een wit T-shirtje aan met vrolijke glitters 

erop. In haar handje een heerlijke roze lolly. 

Nadat ik mijn ronde had gedaan op kant B en alle 

kamers had voorzien van drinken en eten, zaten 

zij nog te wachten. Ik bleef staan en het meisje 

keek naar mijn karretje met het bloemvaasje en 

snoeppotje en vervolgens nieuwsgierig naar mij. 

“Ik neem aan dat zij de patiënt is?”, vraag ik aan 

Tweelingzus

haar moeder en ik wijs naar het kind. Ze knikt en 

ik bied de moeder iets te drinken aan. Terwijl ik 

bezig ben een kopje koffie in te schenken richt 

ik mij tot het meisje en begin over de lekkere 

lolly en haar mooie T-shirt. Ook ik heb toevallig 

glitters op mijn T-shirt en gekscherend roep ik 

enthousiast: “We lijken wel tweeling!”. We lachen 

er allen om. Op mijn vraag of ze van kleuren 

houdt, knikt ze en krijg ik een heel verhaal te 

horen wat ik niet helemaal kan volgen. Het 

gezichtje begint te stralen als ik even later weer 

aankom met de kleurplaat en kleurpotloden. 

Die mag ze houden en meenemen naar huis. Ze 

geeft haar lolly aan mama die deze netjes inpakt 

om te bewaren, evenals het snoepje uit mijn 

snoeppotje. Ik heb nog gezien dat de kleurplaat 

voor een deel was ‘ingekleurd’ of eigenlijk een 

poging daartoe. Later heb ik ze niet meer gezien 

en de kleurplaat en potloden ook niet. Mijn 

‘tweelingzusje’ was weer thuis! 

Eleonore Wolterink
Gastenbegeleider SEH 
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Een sfeervol aangeklede zaal vol met lichtjes, 

kerstbomen en zachte muziek met Jingle Bells 

en Last Christmas op de achtergrond. Gezellig 

ingerichte 

kraampjes 

met allerlei 

cadeautjes, 

van plaids, speelgoed en kookspulletjes tot 

tassen en sieraden. Vrolijke mensen die samen 

met hun collega’s naar binnen stappen om samen 

iets uit te zoeken waar ze blij van worden. Even 

een moment om te ontspannen en te genieten 

van de kerstsfeer voor alle medewerkers & 

vrijwilligers van ZGT.

Hierbij worden ze verwelkomd door tal van 

vrijwilligers die de medewerkers en andere 

vrijwilligers gastvrij ontvangen. Onvermoeibaar 

delen de vrijwilligers de tasjes met dukaten uit, 

serveren warme chocolademelk met slagroom 

en koekjes, zetten koffie en thee en helpen 

medewerkers als die vragen hebben. Een groots 

opgezette bijeenkomst die wij zonder deze hulp 

niet kunnen organiseren. 

Ook tijdens de Dag van de Medewerkers 

hebben we al regelmatig een beroep gedaan 

Geluksmoment

op de hulp van de vrijwilligers bij het uitdelen 

van de cadeautjes. Wij genieten altijd van hun 

enthousiasme en je kunt zien dat ze het zelf 

ook leuk vinden om hierbij aanwezig te zijn en 

gezellig met de mensen te kletsen. 

Helaas hebben we vorig jaar vanwege Corona 

een online kerstmarkt moeten houden en zijn 

de geschenken voor de Dag van de Medewerker 

via de post verstuurd. Ook leuk, maar niet zo 

persoonlijk als de bijeenkomsten in de mooi 

versierde zalen. Ook dit jaar kunnen we nog 

geen evenement organiseren, waarbij iedereen 

weer fysiek aanwezig is, hoe graag we dat ook 

zouden willen. Maar we weten wel dat, zodra 

we weer iets ludieks voor onze medewerkers 

en vrijwilligers gaan regelen, wij heel graag 

weer een beroep doen op onze betrokken en 

enthousiaste vrijwilligers.

Een mooi kerstmoment, zeker dankzij onze 

vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet zijn deze 

uitdeelmomenten kleine momentjes van geluk. 

Dank daarvoor. 

Werkgroep medewerkersgeschenken
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Het is maandagochtend. Ik sta in de centrale hal 

van ZGT Hengelo. Het is er een komen en gaan 

van patiënten. 

Ik word gebeld: “Wil je een 

mevrouw in een rolstoel 

ophalen bij de afdeling 

reumatologie?“. Als ik daar aankom zit mevrouw 

al op mij te wachten. Ik loop met haar naar de lift. 

Terwijl we samen naar beneden ‘liften’ vraag ik 

of ik nog iets voor haar kan doen. Ze zegt: “Ik wil 

graag nog even bij het winkeltje van Medipoint 

kijken of ze nog handige hulpmiddeltjes voor me 

hebben.” Goed dan gaan we daar even kijken. 

“Maar heeft u daar wel tijd voor?” vraagt ze 

Shoppen

voorzichtig. “Natuurlijk heb ik daar tijd voor.” 

“Oh fijn!” zegt ze. Samen wandelen we naar de 

winkel om te zoeken naar een schaartje dat ze 

goed kan vasthouden. Helaas hebben ze dit niet. 

Mevrouw kijkt nog even rond in de winkel en dan 

gaan we weer. Ze wil graag naar huis, ik loop met 

haar naar de uitgang en bel een taxi voor haar. 

Ze bedankt me en ik wens haar nog een prettige 

dag. Met een voldaan gevoel loop ik weer terug 

naar de centrale hal.

Hanneke Bosch
Gastenbegeleider centrale hal Hengelo
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Vandaag rijd ik op de shuttle in ZGT Hengelo.

Daar is ze weer, de vrouw die ik al vaker met de shuttle heb weggebracht voor 

een vaste rit naar de afdeling oncologie.

Vandaag draagt ze geen pruik maar ze 

heeft een hoofddoek op. Ik zeg tegen haar: 

“Wat heeft u vandaag een mooi mutsje op!”. “Ja,” zegt ze, “ik ben vandaag goed 

gemutst want ik heb mijn laatste chemo.” Ze neemt plaats op de shuttle en ik 

breng haar weg.

Zo kan het dus ook, ziek zijn met een beetje humor!

Hanneke Bosch
Gastenbegeleider centrale hal Hengelo

Goed gemutst
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In de jaren 1980 t/m 1985 ben ik vele malen, soms 

met spoed, in het ziekenhuis opgenomen. Dit 

was een heftige periode voor mij. De opnames 

verliepen vaak chaotisch en 

ik voelde me dan ook soms 

behoorlijk verward. Indertijd 

zag ik door de ziekenhuisgangen 

de gastvrouwen van toen lopen. Het waren, 

in mijn ogen, dames met stijl die de rust 

uitstraalden waar ik in de toenmalige situatie 

heel veel behoefte aan had. Ik weet nu dat het de 

echtgenotes van de artsen waren die deze taken 

mochten vervullen. Het leek me geweldig om dit 

te mogen doen maar dacht dat het voor mij niet 

was weggelegd. Jammer!

Na vijfenveertig jaar in de financiële wereld 

te hebben gewerkt vond ik het in 2018 goed 

geweest. En daar was het weer, het idee van 

jaren terug… Zouden er nog steeds gastvrouwen 

in het ziekenhuis werkzaam zijn en zou ik er voor 

in aanmerking kunnen komen? Ja hoor! Na een 

sollicitatie bij ZGT mocht ik in Hengelo starten. 

Top dag

Elke dag als ik weer ‘mag’ brengt zoveel 

voldoening. Een stukje meelopen of brengen 

in de rolstoel, de taxi of bus bespreken, de weg 

wijzen of enkel een paar vriendelijke woorden 

wisselen. Uit eigen ervaring weet ik zeker dat 

deze eenvoudige zaken een klein beetje rust 

kunnen brengen in het toch altijd spannende 

ziekenhuisbezoek. En als een lieve, oude heer dan 

naar je toekomt en vraagt of hij mij op een ijsje 

mag trakteren als dank voor mijn goede hulp heb 

ik, ondanks dat ik zijn aanbod moet afslaan, een 

TOP dag.

Achteraf heb ik spijt dat ik nu pas deze uitdaging 

ben aangegaan, want waarom zou je niet een 

paar uurtjes per week dit fantastische werk 

kunnen doen naast je vaak hectische betaalde 

baan? 

Het brengt de patiënt en jezelf heel veel.

Hannie Stemerding
Gastenbegeleider centrale hal Hengelo
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Toen mijn dochter jarig was geweest kreeg ik een klein cadeautje in mijn hand 

gedrukt. Een mooie blauwe zelfgemaakte sleutelhanger, die perfect bij haar blauwe 

fiets bleek te passen. 

En toen ik onlangs zelf jarig was, hoorde ik dat ’iemand‘ op 

de afdeling me zocht. Kort daarna zag ik Pappy, één van onze 

vrijwilligers, die daar breed lachend stond. Hij feliciteerde me met mijn verjaardag 

en overhandigde me een prachtige roos!

Enorm attent!

Heleen Daniluk
Kraamverzorgende Geboortecentrum

Cadeautje

“Op de afdeling Moeder & Kind
zijn er zulke lieve vrijwilligers!”
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Ik werk al jaren als vrijwilliger in ZGT in mijn 

woonplaats Hengelo. Ik werk als vrijwilliger 

omdat ik het leuk en nodig vind om mensen 

behulpzaam te zijn. Het vrijwilligerswerk 

wordt gewaardeerd en mij geeft het plezier en 

voldoening om nuttig bezig te zijn. 

Samen met een collega vrijwilliger verzorg 

ik de ’koffie-service’. Dat doen we, volgens 

ons rooster, één doordeweekse avond van 

18.45 uur tot 20.15 uur bij OCON. Hier liggen 

volwassen patiënten die herstellen van 

een operatie aan de gewrichten. De meeste 

patiënten kunnen al na een paar dagen al 

naar huis. Sommige andere (oudere) patiënten 

blijven wat langer. 

 

We beginnen altijd in de keuken van de 

lounge waar we onze karren vullen met koffie 

en thee en diverse drankjes. We serveren 

aan de patiënten wat lekkers bij de koffie, 

bijvoorbeeld een stukje appeltaart met 

slagroom. Deze ruime keuze valt altijd in de 

smaak en maakt de patiënten blij verrast. 

Appeltaart met slagroom

Als vrijwilliger kunnen wij meer tijd en aandacht 

geven aan de patiënten. Vaak maken wij even 

een gezellig praatje. Een luisterend oor en 

persoonlijke aandacht, dat wordt zeer 

op prijs gesteld. 

 

Vooral oudere mensen willen graag 

even vertellen wat ze hebben meegemaakt en 

vertellen graag over vroeger. Zo vertelde een 

mevrouw van 93 jaar dat zij een nieuwe heup 

had gekregen en dat zij er blij mee was om 

weer goed te kunnen lopen. Haar kinderen en 

verdere familie woonden verder weg en konden 

niet zo veel doen, maar zij had lieve buren die 

haar hielpen. Zodoende kon zij zich thuis nog 

redden, ondanks haar hoge leeftijd en dat vond 

ze prettig. Ze was graag thuis. Ik zei dat het mij 

opviel hier in Twente en omgeving hoe goed 

het ‘Noaberschap’ werkt en dat de ‘helpers’ 

dit als vanzelfsprekend vinden. Deze mevrouw 

beaamde dat, deze hulp ontroerde haar en gaf 

haar daardoor moed en kracht om door te gaan. 

Ik gaf haar een compliment omdat zij zich zo 

positief opstelde en haar helpers daarmee ook de 

waardering gaf die ze verdienen.

Hielkje Bannink
Vrijwilliger OCON
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Iedere maandag van half 11 tot half 2 sta ik in de 

centrale hal van ZGT in Hengelo. En iedere week, 

altijd op dezelfde tijd, komt er dezelfde patiënt. 

Van een afstand zie ik haar al aankomen; een 

lieve mevrouw van rond de 70-75 jaar in haar 

scootmobiel met vóórop een mandje. En óók 

vandaag heeft ze haar blauwe petje op; het staat 

haar goed. Ze ziet mij ook staan, het is alsof ze 

mij zoekt. Altijd een moment van oogcontact, we 

zwaaien zelfs even naar elkaar, niet uitbundig, 

maar onze handgebaren vertellen het gevoel van 

herkenning, van weerzien. 

Ze is onderweg naar de lift en ik zeg tegen 

haar: ”Hallo, goeiemorgen! Daar ben je weer.” 

En we hebben beiden een lach op ons gezicht. 

In haar mandje aan het stuur ligt een pollepel 

waarmee ze de liftknop indrukt, heel praktisch. 

Ze gaat weer gymmen bij de fysiotherapeut 

zegt ze. Dat doet ze al ruim 3 jaar nadat ze is 

gediagnosticeerd met kanker. Met gymmen 

wordt hier oedeemtherapie bedoeld. Ze heeft 

een uitgebreid medisch dossier, maar ze is altijd 

vrolijk. Als ze na een tijdje terugkomt zegt ze: “Zó, 

Wat een snoepje

ik heb weer lekker gegymd”. Bijna aandoenlijk 

hoe ze ermee omgaat.

Die ene dag kwam ze terugrijden en had ze haar 

petje bij de fysiotherapeut laten liggen. Ze was 

moe van het gymmen, dat kon ik aan haar zien. Ik 

zei: “Nou, die pet haal ik voor jou op, túúrlijk doe 

ik dat.” Op de afdeling zag ik haar blauwe pet aan 

de kapstok hangen; gaf deze aan haar terug en 

daar was weer die grote glimlach op haar gezicht. 

Daar word je als mens toch blij van. Daarvoor 

stá je er ook als vrijwilliger, het is zó ontzettend 

dankbaar werk. Het zit ‘m juist in die kleine 

dingen, geweldig!

En in het mandje aan het stuur ligt naast de 

pollepel een zak met snoepjes. “Hier, ” zei ze, 

“neem er maar een, die zijn heel lekker.” Ze 

vertelt me nog even dat ze straks, als ze weer 

thuis is, het avondeten klaarmaakt en daarna 

rijdt ze tevreden met haar scootmobiel door de 

draaideur naar buiten. Haar blauwe petje heeft 

ze weer op. Tot volgende week lieve mevrouw, 

dan ben ik er ook weer. En ondertussen groet ik 

de volgende patiënt die binnenkomt.

Ingrid Braakhuis
Vrijwilliger centrale hal Hengelo
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Een avond koffie en thee rondbrengen bij OCON. 

Er ligt een man op de afdeling. Hij heeft net zijn 

eten op en roept steeds om een verpleegkundige. 

Als hij mij ziet als ik langs loop roept hij mij na 

of ik zout heb. Ik loop naar hem toe en geef aan 

dat ik geen zout heb. Ik vraag of hij ook een beker 

met bouillon wil, daar zit ook zout in.

Hij zegt dat hij net een gebakken vis heeft 

gegeten en daar nu last van heeft en graag wat 

zout wil om te slikken. Op dat moment komt er 

een verpleegkundige aan met een schaaltje met 

wat zout erop. Ik loop ondertussen naar de kar 

en schenk heet water in een mok en doe er een 

zakje groentebouillon in. Op het moment dat ik 

naar de patiënt loop, vraagt de verpleegkundige 

Gebakken vis

mij even mee te lopen naar de keuken. Daar 

aangekomen geeft ze mij het advies om koud 

water bij de bouillon in te doen. Dit omdat het 

anders te heet is voor de patiënt. Het is goed om 

daarop geattendeerd te worden, vaak wordt dat 

vergeten. En zo leer ik elke keer meer. 

Meneer was erg blij met zijn kopje bouillon 

en hoefde verder niks. Hij gaf aan dat hij blij 

is met de goede zorg en bedankte mij en de 

verpleegkundige. 

Het is fijn om mensen te helpen daar waar 

ik het kan en dat ik ook leer tijdens mijn 

vrijwilligerswerk om zo meer te groeien.

Dat maakt het werk van een vrijwilliger dankbaar 

en onmisbaar, door de kleine dingen die je voor 

mensen doet.

Jessica Nagel
Vrijwilliger OCON 
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Als vrijwilliger van OCON wil ik jullie mijn 

ervaring vertellen. Vrijwilligerswerk kreeg ik van 

huis uit mee. Wij moesten helpen in de buurt 

(naoberschap) bijvoorbeeld door op de kinderen 

te passen. Vaak waren dat grote gezinnen. 

Moeder moest helpen op de boerderij. Later toen 

wij zelf kinderen hadden, hielp ik op de school als 

leesmoeder en brigadieren. 

Ik heb 20 jaar lang als ziekenverzorgster 

nachtdiensten gewerkt. Nadat ik gestopt was 

met werken hadden we bij ons een avond met 

oud collega’s waar een van de dames vroeg: “Jo 

is dat niet iets voor jou, koffie schenken in het 

ziekenhuis?” Dat leek mij wel heel leuk! 

Ik heb mijzelf aangemeld bij, toen nog, bij de 

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers ( UVV). Na een 

kennismaking ben ik begonnen op de C1. Dit was 

toen de longafdeling. Later zijn ze verhuisd naar 

ZGT Almelo, nu is dit OCON. Het is een mooie 

moderne afdeling. En het ziet er gezellig uit 

met een warme uitstraling. Wij werken met een 

team van 15 dames aan het koffie project. Het 

is een leuk team, wij kunnen gemakkelijk met 

elkaar overleggen of ruilen met de diensten. Wij 

Glaasje wijn

schenken ongeveer één keer per week koffie, wat 

wij met zijn tweeën doen. 

Eerst zetten we alles klaar, zoals de koffie en 

thee. De patiënten hebben ruime keuze wat 

ze kunnen krijgen, bijvoorbeeld verschillende 

frisdranken, sapjes, fruit, kaas, worst en yoghurt. 

Ook kunnen ze appelgebak, de favoriet, of 

gevulde koek krijgen. Als we alles klaar hebben 

gezet, beginnen we om ongeveer 19.00 uur 

met uitdelen. Patiënten zijn vaak blij als ze ons 

zien een van de meeste gehoorde opmerking 

is: “Heeft u ook een glaasje wijn?” Mijn reactie 

daarop is dan ook meestal dat het nog te vroeg 

is. Ze vragen dan wat wij allemaal hebben. Ik 

vertel de patiënten wat ik allemaal in mijn kar 

heb. Sommige zeggen ook nog wel eens: “Ik laat 

me maar verrassen”. Meestal geef ik ze dan 

appelgebak met slagroom. Ze zijn dan helemaal 

verbaasd en blij. Patiënten zijn erg dankbaar 

voor ons. Dit laten ze ook wel vaak merken. Dat 

is wel een fijn gevoel als ik weer naar huis rijd. 

Het is erg dankbaar werk. Ik doe dit met veel 

liefde en dit krijg ik ook terug. Dat is dan ook het 

mooiste van het vrijwilligerswerk en hier doe ik 

het natuurlijk voor!

Jo Tuinte
Vrijwilliger OCON
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Als pastoraal vrijwilliger geef je patiënten  

die in ZGT verblijven een zondagsgevoel.  

Als vrijwilligers zijn we elke zondag met tussen 

de 10 en 15 vrijwilligers aanwezig, verdeeld  

in 5 groepen. 

Op zondag brengen wij, aan wie er behoefte 

aan heeft, de communie rond op de 

verpleegafdelingen. Vooraf bezoeken of bellen 

we de 

afdelingen  

om te 

informeren  

of er belangstelling is. Per week is het aantal 

patiënten wisselend, mede door de kortdurende 

opnames.

Als er een Rooms Katholieke kerkdienst is, gaan 

we vanuit de dienst naar de patiënten die de 

communie willen. Is er geen dienst, dan gaan 

we om half elf naar de afdelingen. De patiënten 

ontvangen niet alleen de communie, maar we 

bidden ook vooraf en nadien samen met de 

patiënt. Er is altijd gelegenheid tot een praatje 

na die tijd. Het komt regelmatig voor dat een 

patiënt met andere patiënten op één kamer ligt. 

Dan geven we uitleg over dit mooie ritueel en 

vragen of ze mee willen vieren. Ook familie en 

bezoek wordt betrokken bij de uitreiking van de 

communie. Als een patiënt behoefte heeft aan 

een pastor of als er andere bijzonderheden zijn 

geven wij dit door dit door. 

Zondagsgevoel

Ook al zijn het korte momenten, ze worden  

als heel fijn ervaren door de patiënten.  

Even aandacht voor jou als persoon.

De groep is er ook voor elkaar, dat geeft een  

veilig gevoel.

Joke Welling
Vrijwilliger geestelijke verzorging

Vrijwilliger zijn, is niet vrijblijvend.

Is verbonden, maar niet gebonden.

Is onbetaalbaar, maar niet te koop.

Is positief denken en doen.

Met als enig doel.

Voor jezelf en een ander een goed gevoel.

Dit gevoel krijg je als je deel uit mag maken 

van de groep pastorale vrijwilligers!
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Het is een koude dag in februari. Met veel 

plezier fiets ik naar ZGT in Hengelo voor mijn 

vrijwilligerswerk als gastvrouw in de centrale 

hal. Zoals altijd krijg ik een 

vriendelijke begroeting van de 

medewerkers van de receptie. 

“Wat fijn dat je er bent.  

Er is gisteren een pakje voor jou en je collega’s 

afgegeven” zegt de receptioniste. Wat een 

onverwachte verrassing! Er zit een lief briefje 

bij het pakje. Het is van een mevrouw die de 

afgelopen periode wekelijks op vrijdagmorgen 

naar het ziekenhuis kwam voor een behandeling. 

In het pakje zit een leuk geurzakje voor in de 

kledingkast.

Ik krijg op deze koude Valentijnsdag, een warm 

gevoel van binnen. 

Marianne Broekkamp
Gastenbegeleider centrale hal Hengelo

Valentijn

Lieve dames,

Hierbij wil ik jullie heel erg bedanken voor het 

brengen en halen naar de afdeling, ‘Nocepta’.  

En ook voor de lieve woorden. Het is een 

attentie van niks maar alleen maar een blijk van 

waardering. Ik wens u het aller beste en veel 

succes met uw geweldige werk.

Hartelijke groeten

Valentijn
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De zon schijnt. Hier zit ik weer, na een lange ge-

dwongen Corona-pauze. Hier, dat is de ruimte voor 

Rust en Ontmoeting in ZGT Hengelo. Een mooie 

ruimte, die zich uitstrekt tot over de wandelgang. 

Je vindt ons naast de kamer van de geestelijk ver-

zorgers. Je kunt er terecht voor een kopje koffie, 

een rustig hoekje en een luisterend oor.

Ik heb eerst het raam opengetrokken en het 

bordje verwijderd waarop staat: ‘Er is helaas geen 

gastvrouw/heer aanwezig.’ Een nieuwe start 

dus. Ik ben blij dat het weer kan, zowel voor de 

bezoekers als voor mijzelf.

Er zit een man op een van de bankjes te wachten. 

Ik vraag hem of hij zin heeft in een kop koffie. Hij 

neemt het aanbod graag aan, en vertelt over de 

koffie die hij vroeger dronk in Italië. Hij wacht op 

zijn vrouw: zij wordt aan haar oog geopereerd, aan 

staar. Hij neemt alle tijd om in geuren en kleuren 

te vertellen over de warmte van zijn gezin van 

herkomst, zijn gastvrije mama, de werkloosheid 

in Zuid-Italië en zijn komst naar Nederland in de 

jaren ’60. Hier gebleven om liefde en werk. Een 

heel leven ontrolt zich als een film, met alle ups 

en downs. Dan een telefoontje: operatie geslaagd, 

hij kan zijn vrouw ophalen. Met een brede zwaai 

neemt hij afscheid. 

Het wordt buiten somber, donkere wolken 

pakken zich samen. Een vrouw zit in een hoekje 

Rust & ontmoeting

op haar telefoon te kijken, zo nu en dan kan ze 

een zucht niet onderdrukken. Een bakkie troost 

dan maar? Ze trekt zich terug in zichzelf, maar 

bij een tweede kopje vertelt ze dat ze wacht in 

verband met de operatie van haar dochtertje. 

Dan begint ze voorzichtig, aftastend, haar 

verhaal. Over hoe het is om als moeder alleen 

te staan, na een moeizaam huwelijk. Over hoe 

eenzaam en ongelukkig je je soms kunt voelen. 

“Ik heb dit verhaal eigenlijk nog nooit zo aan 

iemand verteld”, zegt ze. Wellicht kon dat omdat 

ze me nooit weer zou zien? Op het moment dat ze 

opstaat, breekt de zon door. Ze lacht.

Een jonge man kijkt zoekend rond: ”Is hier ook 

een stopcontact om mijn telefoon op te laden?” 

Hij moet bereikbaar blijven, zijn vriendin wordt 

geopereerd. Geen behoefte aan een praatje, 

alleen wat stroom. Dat geeft rust, ontmoeting  

niet verplicht!

Nog even, dan sluit ik af. Op de valreep komt een 

oudere heer op een bankje zitten. Ik bied hem 

koffie aan, hij is er blij mee. Hij wil zijn zoon bellen, 

maar krijgt geen gehoor. Hij had zo graag willen 

vertellen dat de oncoloog hem heeft verteld dat 

de kanker weg is en dat hij weer vol hoop naar de 

toekomst kan kijken. Toch blij dat hij dit goede 

bericht nu even met iemand kan delen. 

Een nieuwe start. Fijn, ook voor mijzelf,  

want ontmoeting geeft je leven zin.

Pieter van Vliet
Vrijwilliger geestelijke verzorging
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Zomaar een regenachtige maandagmorgen ergens 

in april. Zoals elke maandag werk ik met twee 

collega’s als gastenbegeleidster in de centrale hal 

bij de receptie. Het leek een normale ochtend te 

zijn, je maakt vaak wat mee.

Iemand die flauwvalt voor de hoofdingang of 

iemand die alles aan elkaar spuugt. Je biedt een 

bekertje water aan en vraagt of ze zich iets beter 

voelen, anders bellen wij voor hulp.

Die ochtend was het vies weer buiten. Er komt een 

jonge vrouw binnen in een rolstoel met een bakje 

voor zich. Een oudere dame duwde haar met aan 

één arm een Maxi-Cosi en een baby erin. Ik zag ze 

binnenkomen en vroeg of ik kon helpen. De hulp 

was welkom, de oudere dame had er best wel 

moeite mee.

Ik nam de rolstoel over en vroeg mevrouw waar 

ze naar toe moest. Naar 1.7 zei ze. Ik heb de dames 

naar de wachtruimte gebracht en ging zelf naar 

beneden. Ik vertelde mijn collega’s dat het mij wel 

dwars zat dat ze zo ziek was. En vroeg me af hoe 

zou het gaan.

Na een poosje bracht ik een Engels sprekend 

stel weg naar 1.7. Daar aangekomen zag ik die 

mevrouw nog steeds zitten wachten op hulp.

Nadat ik het Engels sprekende stel een stoel had 

aangeboden ontfermde ik mij over de zieke vrouw. 

Ik belde naar mijn collega, vertelde wat er aan de 

hand was en dat ik bij haar bleef tot er hulp kwam.

Moeder & kind

Bij navraag bleek dat mevrouw naar een andere 

afdeling, de Moeder & Kind, moest. Ik bracht haar 

direct. Ondertussen werd ze alsmaar zieker. Op de 

afdeling aangekomen zag een verpleegkundige 

ons en nam het over. Ik heb de oudere 

dame gerustgesteld en gezegd dat haar dochter in 

goede handen was. De dame bedankte mij toen ik 

afscheid nam. 

Tegen mijn collega’s uitte ik mijn zorgen. Zo ziek en 

een baby van twee weken oud. Vaak vroeg ik me 

af hoe het met haar zou zijn. Eigenlijk gebeurt het 

bijna nooit dat je de afloop hoort, dat is weleens 

jammer. 

Een paar weken later... Wie komt er binnen? De 

‘zieke’ vrouw samen met haar kindje en haar 

moeder. Zij duwde dit keer zelf haar kinderwagen. 

Ik was verrast haar te zien. Ze zwaaide ik zwaaide 

terug, ik was druk met iemand anders. Ik kon niet 

vragen hoe het met haar was.

En of het zo moest zijn, trof ik haar op de 

derde verdieping. Ik was blij haar te zien en zij ook. 

Daarop heb ik gevraagd: “Hoe gaat het met u? Ik 

hoef niet te weten wat er was maar ik zou zo graag 

weten of alles in orde is.” Ze vertelde dat het heel 

goed ging en dat ze kwam voor controle. Je kunt 

je misschien voorstellen dat ik opgelucht was en 

haar toch nog had gesproken.

Zo kan dan een maandagochtend eruitzien. Niet 

wetende wat er gaat gebeuren als ik in de ochtend 

naar ZGT toe fiets. Dit was erg bijzonder.

Ria Frysteen
Gastenbegeleider centrale hal Almelo  
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Inmiddels rijd ik 8 jaar rond als shuttlechauffeur 

in Almelo. Dit verhaal is van een jaar of 5 geleden. 

Ik reed zoals op elke vrijdag, mijn dienst van 12.00 

tot 16.30 uur. Tegen half 2 ging de shuttletelefoon. 

Het was een collega van de kinderafdeling. Met 

de vraag of het mogelijk was om een jongetje 

van 8 jaar een groot plezier te doen: hij wilde 

nog zo graag een keer met de shuttle door het 

ziekenhuis gereden worden. Na overleg met de 

gastenbegeleiding en receptie ben ik gelijk naar 

de kinderafdeling gereden en heb mij daar gemeld. 

Het jongetje werd in dekens gepakt en nam met 

zijn moeder plaats voorin de shuttle naast mij. 

Zijn opa en vader namen achterop plaats. Met het 

hele gezelschap reden we door de winkelstraat 

Zwaaien in de shuttle

naar de uitgang om opa af te zetten. Opa ging 

naar huis. Met de jongen en zijn vader en moeder 

als passagier vervolgden we onze ‘rondrit’ terug 

naar de kinderafdeling. Onderweg zwaaide de 

jongen naar iedereen en iedereen zwaaide terug.

Toen ik de shuttle weer terugreed naar de 

standplaats was ik best een beetje ontroerd.  

Na de vele complimenten van mijn collega’s over 

deze mooie rit, ben ik weer gaan werken. 

Eenmaal thuis besefte ik dat je met 15 minuten 

van je tijd een doodziek jongetje even een 

geweldige tijd kunt bezorgen. Ik was eigenlijk 

wel heel blij dat ik dit heb kunnen doen zodat 

hij even zijn ziekte kon vergeten en even in de 

schijnwerpers stond toen iedereen in ZGT naar 

hem zwaaide.

Rieks Eilert
Shuttle chauffeur 
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Donderdagmiddag, de shuttle staat geparkeerd 

bij de hoofdingang in Almelo. Ik wacht tot er een 

nieuwe passagier aankomt om weg te brengen.

Dan komt de chauffeur van de shuttle van de 

eerste etage bij mij. Hij had de shuttletelefoon 

in zijn handen. Aan de andere kant van de lijn 

vertelde een mevrouw dat ze in de shuttle zat 

te wachten maar dat er geen chauffeur was. Dat 

was gek, want mijn collega shuttlechauffeur en ik 

stonden bij elkaar en we hadden haar allebei niet 

gezien. Op onze vraag waar ze was, vertelde ze 

dat ze op de shuttle zat bij het winkeltje. 

Almelo of Hengelo

Aangezien de shuttles in Almelo niet in de 

buurt van de winkels staan te wachten, kon 

dit niet in Almelo zijn. De volgende logische 

vraag was; “Bent u in Hengelo of Almelo?” 

Toen het antwoord Hengelo volgde, hebben 

we direct de receptioniste gevraagd de 

chauffeur in Hengelo te bellen met het 

verzoek deze mevrouw weg te brengen. We 

moesten eigenlijk wel even lachen. We vragen 

ons nog steeds af hoe die mevrouw aan het 

telefoonnummer in Almelo is gekomen. Maar 

de mooie conclusie: we hebben toch weer 

iemand geholpen.

Rieks Eilert
Shuttle chauffeur 
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Enkele keren per maand verzorg ik ‘s avonds 

de koffie en thee bij OCON. Patiënten die hier 

worden opgenomen, liggen er meestal maar 

enkele dagen. OCON is als afdeling ruim, modern 

en mooi opgezet. Er zijn lichte, rustgevende 

kleuren gebruikt. Als ik in een ziekenhuis een 

afdeling oploop, verwacht ik dat er een bepaalde 

ziekenhuis geur hangt van 

ontsmettingsmiddel of 

ether. Dat is op de OCON 

beslist niet zo. 

Bij OCON verblijven veelal vrolijke, tevreden 

patiënten. Mensen vertellen regelmatig dat ze 

na hun operatie van de pijn af zijn die ze soms 

jarenlang hebben gehad.

Als ik ‘s avonds op de afdeling kom, zet ik als 

eerste koffie en thee. In de tussentijd maak ik de 

koffiekar klaar. Naast koffie en thee hebben de 

mensen ook keuze uit een schaaltje fruit, allerlei 

soorten frisdrank, smoothies, lekkernijen zoals 

appeltaart, petit four of koek en voor de hartige 

trek is er worst en kaas. Tijdens het klaarmaken 

van de koffiekar krijg ik van de voedingsassistent 

de eventuele bijzonderheden door over de 

opgenomen patiënten, bijvoorbeeld of iemand 

diabetes heeft of uit een tuitbeker of met rietje 

De ronde

moet drinken. Soms moet ik het aangeboden 

drinken op een vochtlijst noteren.

In de tussentijd is mijn collega ook gearriveerd 

en samen beginnen we vanaf 19.00 uur met het 

ronddelen op de afdeling. We werken regelmatig 

in andere duo’s en dat is een fijne afwisseling. 

Tijdens de ronde maken we een praatje met de 

opgenomen patiënten en bieden we een drankje 

en iets lekkers aan. Door het ruime assortiment 

is de keuze voor patiënten divers. Heel vaak hoor 

ik de opmerking; “Het lijkt hier wel een hotel!”.

Het komt ook voor dat we voor iemand brood of 

beschuit klaar maken. De opgenomen patiënten 

worden meestal in de middag geopereerd en 

hebben nog niets gegeten omdat ze voor de 

operatie nuchter moesten blijven.

De patiënten zijn dankbaar voor wat je voor hen 

doet. Hun blije gezichten geven mij een goed 

gevoel wat mij voldoening geeft. Daar kan ik mee 

verder.

Truus Oude Hengel
Vrijwilliger OCON
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Glas water

Lees een verhaal over klein leed: “de wankele 

staat van een glas water”. Het is zondagmorgen 

en de Twentezaal, voor velen een 

vertrouwde omgeving in Almelo, 

wordt in gereedheid gebracht voor 

de wekelijkse ‘dienst’. Vrijwilligers 

arriveren, kletsen wat bij, overleggen onderling 

en starten de hen toevertrouwde taken. Het 

liturgisch centrum wordt aangekleed, kerkelijk 

meubilair op de juiste plaats, de antipendia in de 

juiste kleur, de katheder, de paaskaars, de stoelen, 

alles zoals het hoort. Koren of muzikanten, pastor 

of voorganger, bezoekers of patiënten, ieder 

krijgt z̀ n plaats. Aan de linkerzijde, worden straks 

‘bedlegerige’ patiënten geparkeerd, voorlopig  

nog even onbezet. Aan de inrichting wordt veel 

zorg besteed. Veel patiënten ervaren het immers 

als een uitje, even er tussenuit, even in een  

andere wereld. 

Vanuit onze gebruikelijke standplaats hebben 

Gerrit en ik goed kijk op de bedden die worden 

binnengereden. Maar al te graag doen we die 

patiënten, desgevraagd, een plezier met een 

glas water, een beetje luxe mag er immers wel 

zijn. Voor een bijzettafeltje is geen ruimte, er 

ontbreekt dus de mogelijkheid om het glas ergens 

stabiel te plaatsen. Jarenlang hebben we ons 

kunnen redden door het glas (noodgedwongen) 
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te plaatsen op de zitting van een bijgeschoven 

stoel, niet optimaal en slecht bereikbaar voor de 

patiënt. Menig glas werd omgestoten. “Niet erg 

hoor, ”, zeiden we dan, “we dweilen het wel op, er 

staan nog voldoende droge stoelen.”.

Klein leed voor velen misschien, maar wij konden 

het gestuntel niet langer aanzien en besloten om 

een passende oplossing te bedenken. Eenvoudig 

in gebruik, meer voorwaarden konden we zo 

gauw niet verzinnen. Na veel nadenken, heen en 

weer gepraat en het maken van schetsen werden 

we het onderling eens over het ontwerp. Gerrit, 

die ook na zijn pensionering nog regelmatig de 

onderhoudswerkplaats bezoekt sprak enkele 

oud kameraden aan, liet de schetsen zien en 

verzocht om ons ter wille te zijn. “Het is niet voor 

ons hoor maar voor de patiënten”, sprak Gerrit. 

Dat hielp. Korte tijd daarna, op zondagmorgen 

voor de dienst kwam Gerrit binnen met een 

plastic tasje met daarin enkele bekerhouders 

volgens ontwerp. Het moment was daar.

De eerste patiënt die werd binnengereden, 

boden we (alsof het er altijd al bij hoorde) een 

glas water aan. Gelukkig wees hij het niet af,  

zou er zo te horen blij mee zijn. Een tikkeltje 

onzeker nog hingen we de bekerhouder aan de 

bed-ombouw en plaatsten er een half gevuld 

glas water in. Voorzichtig nam de patiënt het 

glas uit de houder en nam een slokje. Op korte 

afstand keken wij gespannen toe, het was 

kicken, het werkte! 

Hoeveel patiënten we er blij mee hebben 

gemaakt en hoeveel er nadien gebruik van 

hebben gemaakt is ons niet bekend. Wel de 

opmerking van één van hen die zei: “Daar is over 

nagedacht, het is zeker octrooi waardig.”. Nu, dat 

vonden wij ook.

Een van de vrijwilligers merkte op dat we het 

ontwerp moesten verkopen. “Je zou er weleens 

rijk mee kunnen worden.” sprak hij. “We hoeven 

er niet rijk van te worden,” was ons bescheiden 

antwoord. Maar eerlijk gezegd heeft Gerrit 

kort na de introductie van de bekerhouder een 

zeilboot gekocht en dobbert momenteel samen 

met z̀ n vrouw op een meer in Italië. Ikzelf ben 

eenvoudig gebleven en trek er af en toe op uit 

samen met mijn vrouw en onze oude caravan 

naar een camping in Drenthe. 

Gerrit Krukkert en Henny Hulst
Vrijwilligers geestelijke verzorging
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Op donderdagmiddag rond half vijf rijd ik naar 

ZGT in Almelo, om plaats te nemen achter de 

balie van de poli Moeder en Kind. 

In de wachtkamer zaten een 

paar patiënten, waaronder 

een moeder met een zoontje 

van een jaar of twee. Zij vertelde, dat ze op een 

uitslag wachtte, maar dat het wel lang duurde. 

Rond zeven uur, stond zij voor de balie, met 

de mededeling dat ze naar huis wilde gaan. 

Enigszins geschrokken van deze mededeling 

haalde ik snel de verpleging. Gelukkig kon de 

patiënt direct met een arts meelopen. 

De uitslag

Het jongetje wilde wel bij mij blijven. Wij hebben 

samen limonade gedronken en zijn toen even bij 

een baby’tje gaan kijken. Toen ik hem weer naar 

zijn moeder wilde brengen, wilde hij dat liever 

niet. Hij wilde bij mij blijven, achter de balie. 

Ik pakte mijn iPad en hij wist al goed hoe een 

spelletje ging. 

Toen zijn moeder hem een tijdje later ophaalde, 

zei ze dat ze mij heel dankbaar was. 

Daar was ik heel blij mee. 

Yvonne van der Voort
Vrijwilliger Moeder Kind Centrum
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Als dank aan de vrijwilligers 

van afdeling moeder en 

kind een gedichtje:

Hart van goud,

Uit het juiste hout

Leeft

Geeft en draagt bij

Steunpilaar van deze maatschappij

Handen uit de mouwen

Mannen en vrouwen

Wat zijn ze prachtig

En vereend, oh zo krachtig

Vrij

en blijvend 

maar nooit vrijblijvend

geen loze beloftes 

voegt de daad

bij het woord

onbaatzuchtig

bescheiden

uniek in zijn soort
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Op de afdeling moeder en kind is een groep 

van 15 vrijwilligers werkzaam. We hebben 

een ochtend- en een avondgroep vrijwilligers. 

Zo zijn ook de 

gelijknamige 

groepsappjes 

genoemd waarin 

werkervaringen en vragen over het werk aan 

elkaar gesteld worden. Soms wordt daar ook lief 

en leed gedeeld.

De vrijwilligers van de ochtendgroep zijn 

duizendpoten. Zij zijn veelal op de drie grote 

gangen te vinden waar de baby’s geboren 

worden: de afdeling geboorte), waar de 

kraamvrouwen verblijven met hun pasgeborene 

(kraamafdeling) of op de gang waar de zieke 

pasgeborenen liggen (neonatologie). Zij 

begeleiden gezinnen naar de uitgang, vullen de 

kolf- en verzorgingsboxjes weer bij, dragen zorg 

dat de afdeling er netjes uit ziet en zijn altijd 

bereid om hand- en spandiensten uit te voeren. 

Een fijne bijkomstigheid is dat als het druk is er 

soms wel vijf kilometer staat op de stappenteller! 

Gelukkig is er ook een lichamelijk wat minder 

actieve vrijwilligers dienst op onze afdeling, die 

Steunpilaren

van de avondvrijwilligers. Avondvrijwilligers zijn 

het gezicht van de afdeling voor al het bezoek 

en barende echtparen. Zij zitten achter de 

balie en wijzen bezoekers en patiënten de weg. 

Tijdens de drie uren dat zij aanwezig zijn, hebben 

zij werkzaamheden zoals het bijvullen van 

ontslagmappen en het maken van naamslingers 

voor de pasgeboren baby’s. Wanneer de ouders/

verzorgers deze naamslinger van hun baby 

ontvangen zijn zij altijd blij en dankbaar. Het 

vrolijkt de afdeling ook enorm op, op alle deuren 

hangt de voornaam van de pasgeborene.

Ons team bestaat uit een aantal zeer ervaren 

vrijwilligers die al jaren onze afdeling komen 

versterken, maar soms zijn er vrijwilligers die dit 

werk als test zien om weer het arbeidsproces in 

te kunnen gaan. Het is als contactpersoon van 

de vrijwilligers op afdeling moeder en kind erg 

fijn om de vrijwilligers te begeleiden in welke 

levensfase zij ook maar zitten. We hebben 

zelfs twee gastvrouwen in dienst die ooit als 

vrijwilliger op onze afdeling zijn begonnen. Zo zie 

maar waar vrijwilligerswerk naar toe kan leiden!

Herma Boertien
Unithoofd afdeling moeder en kind, neonatologie
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Het is inmiddels al een aantal jaren geleden 

dat twee dames me aanschieten in de centrale 

hal op onze locatie Almelo. Ze lijken nogal 

gehaast. De ene dame vertelt een afspraak te 

hebben bij OCON en noemt het routenummer. 

De gedachte die meteen bij me opkomt is dat 

dit niet in Almelo is. Ik vraag de dames of ze een 

brief hebben met de afspraakbevestiging. De 

dame zoekt zenuwachtig in haar tas en daar 

komt de brief tevoorschijn, mijn vermoeden 

wordt helaas bevestigd, de afspraak is op onze 

locatie Hengelo. Ik vertel dit en bied aan om de 

poli in Hengelo te bellen. De paniek slaat toe 

bij beide dames, het blijken twee zussen te zijn 

waarvan de ene niet kan autorijden. Haar zus 

heeft haar gebracht met de auto maar schrikt, 

Verkeerde locatie

ze durft absoluut niet de snelweg op en hoe 

moet dit nu? De emoties krijgen de overhand 

en de tranen lopen inmiddels over de wangen, 

de dames zijn zichtbaar aangedaan. Het was 

al zo’n lastige week met een overlijden in de 

familie en een verdrietig afscheid. Ik neem 

beide dames mee naar de gastenbegeleiding 

en er wordt meteen met de poli in Hengelo 

gebeld voor een nieuwe afspraak. 

De gastenbegeleider neemt beide dames 

even mee naar het personeelsrestaurant voor 

een kopje koffie, ze kunnen even op verhaal 

komen. Ook worden de dames geïnformeerd 

over onze pendelservice, ze reageren zichtbaar 

opgelucht, de tranen zijn gedroogd, een kleine 

glimlach verschijnt als de dames ons bedanken 

en richting de uitgang lopen.

Inzender onbekend 
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Save the date

Online bedankfeest

Donderdag 3 december 19.00 uur

zgt.nl      

zgt.nl      

Hart van gouduit het juiste houtleeft
geeft

en draagt bij
steunpilaar van deze maatschappijhanden uit mouwenmannen en vrouwenwat zijn ze prachtigen vereend, oh zo krachtig

geen loze beloftesvoegt de daadbij het woord

onbaatzuchtigbescheiden

uniek in zijn soort.
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Elk jaar rond 7 december, de dag van de 

vrijwilliger vieren we feest, online of offline. De 

manier maakt niet uit. Dit is hét moment om onze 

vrijwilligers te 

bedanken voor alle 

inzet het afgelopen 

jaar. Een moment 

om terug te blikken. Een moment van huldiging 

van de jubilarissen. Een moment van ontmoeting, 

van bijpraten en een (klein) feestje vieren. Een 

moment om samen te dansen in het stadion van 

Heracles of thuis een verrassingsbox uitpakken. 

Een moment van samen een hapje eten en 

drinken en luisteren naar Double 2. 

Weet je nog… Donderdagavond, de schemer is 

ingevallen, de deuren van het stadion schuiven 

open op het moment dat je ervoor staat. Nog 

voordat je, je jas uit hebt, word je ontvangen met 

een grote glimlach. De contactpersonen staan je 

op te wachten en verwijzen je door naar boven. 

Je jas en shawl worden netjes opgehangen 

en dan kan het beginnen. Jouw start van het 

jaarlijkse bedankfeest. Vele gezichten herken 

je. Een glimlach, een hand en af en toe een 

opgestoken hand ergens ver weg. Er wordt 

gekletst en gelachen. Er worden anekdotes 

verteld en verhalen gedeeld. Er wordt gezongen 

en geluisterd, er wordt gegeten en gedronken. De 

huldigingen zijn altijd bijzonder. De vrijwilligers 

die al vele jaren bij ZGT werken… 12,5 jaar of 25 

jaar en soms zelfs een 40-jarig jubileum. Allemaal 

Bedankfeest

worden ze, terecht, in het zonnetje gezet. 

Langzaam tikt de tijd verder, spreek je meer en 

meer mensen. Je geniet van de muzikale bijdrage 

van Double 2 en van de mooie woorden van ZGT. 

Een dankwoord voor alle vrijwilligers, voor hun 

inzet en loyaliteit in de afgelopen jaren en hopen 

dat zij nog lang bij ZGT zullen zijn. 

Aan het eind van de avond de onvermijdelijke 

afsluiting van het feest. Elly Leferink fungeert 

samen met haar collega’s als bezemwagen om 

ook de laatste feestgangers naar de uitgang te 

begeleiden. 

Weet je nog… Het moment waarop de deurbel 

ging, de postbode je een pakketje overhandigde. 

Een verrassingspakket van ZGT met het verzoek 

de box niet eerder te openen dan 7 december in 

de avond… Om stipt 19.00 uur klik je de link aan 

en wordt je verrast door vele bekende gezichten 

uit ZGT. Dit jaar geen feest maar een digitale 

verrassing, een film van ZGT met een digitaal 

schouderkopje, digitale waardering en een pluim 

in de vorm van het verwenpakket. Het pakket 

bezorgt je een goed gevoel, beetje spanning 

bij het ontdekken van alle verrassingen en 

uiteindelijk een glimlach op je gezicht. 

Hopelijk beleven we nog vele mooie 

bedankfeesten met elkaar. Het liefst live,  

maar als het moet digitaal! 

Elly Leferink
Coördinator vrijwilligers
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“Vrijwilligers hebben niet altijd de tijd  
maar wel het hart.”
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Op de afdeling Dermatologie, Mohs’ chirurgie, 

waar ik werk als gastvrouw, komen de patiënten 

van heinde en ver. Zo ook meneer Retsen(fictieve 

naam). Hij kwam als 

mijn eerste patiënt op 

de afdeling en ik zag 

direct al dat hij het een 

beetje spannend vond. Ik begroette hem met 

een vriendelijke glimlach en vroeg hoe het met 

hem ging. Meneer Retsen gaf een kort antwoord, 

deed z’n jas uit en ging zitten in één van de drie 

wachtkamers. Na z’n eerste behandeling vroeg 

ik hoe hij zich voelde en of hij zin had in een 

kopje koffie. Ik kreeg weer een kort antwoord. 

Ondertussen kwamen ook de andere patiënten 

om de beurten binnen en liet ik meneer Retsen 

even wennen aan z’n ‘nieuwe’ omgeving voor 

die dag en aan de andere patiënt die zich bij 

hem in de kamer had gesetteld. Gelukkig ook 

een wat rustige meneer, zo op het eerste oog te 

zien. Nadat hij ons heerlijke kopje koffie op had 

(want dat zeggen de patiënten allemaal) ben ik 

weer even gaan polsen en probeerde erachter 

te komen wat meneer Retsen erg blij maakt. 

Meestal vraag ik eerst waar ze vandaan komen, 

Goed goan

of wie ze naar het ziekenhuis heeft gebracht. 

Meneer gaf antwoorden als: “buutn af” en “mien 

wiefke”. Op dat moment kwamen er achter de 

wolken de zonnestralen in het wachtkamertje 

naar binnen schijnen. Ik zei: “Het lijkt wel lente, 

nu nog een paar mooie roodborstjes erbij met 

hun vrolijke melodietjes.” En toen fleurde meneer 

Retsen helemaal op. Hij woonde in een klein 

huisje aan de rand van Albergen en had een 

grote tuin met een volière met allemaal zingende 

vogels. Vanaf dat moment was hij niet meer stil 

te krijgen over zijn hobby, je zag de spanning 

van hem afglijden.. Ik moest af en toe wel even 

vragen wat hij bedoelde omdat hij in al zijn 

enthousiasme heel erg in dialect ging praten. Ik 

was zo blij dat ik zijn spannende dag iets vrolijker 

heb kunnen maken. En meneer Retsen was ook 

blij. Want toen z’n wond gehecht was en zijn 

‘wiefke’ hem weer kwam ophalen zei hij tegen 

mij: “Ie kunt goed lustern meiken, goed goan.” … 

daar word je toch blij van!

Eva Jack 
Gastvrouw dermatologie
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De kraamafdeling, een nieuwe en de mooiste 

afdeling van het ziekenhuis met vrolijke kleuren 

en bloemenmotieven. 

Met kraamverpleegkundigen, verzorgenden en 

vrijwilligers. En een gespannen stemming waar 

vaak vooral blijdschap de boventoon voert. 

Blijdschap over nieuw leven en opgewonden 

gesprekken. 

Maar het gaat ook weleens niet goed: de 

geboorte van een overleden kindje. In plaats van 

blijdschap, voert dan verdriet de boventoon. Stil 

verdriet dat je niet snel deelt met anderen en dat 

haaks op de stemming van de omgeving staat en 

waar de verpleging overigens zeer professioneel 

en tactvol mee omgaat. 

Juist voor die ouders of ouderparen wil ik er op 

de achtergrond zijn als quiltvrijwilliger. Dat wil 

Troostdekentje

zeggen, ik zorg voor een voorraad quiltdekentjes 

en soms speciale, door mij beklede, hartvormige 

houten kistjes. Een quilt (spreek uit kwilt) 

is in dit geval een gevoerd dekentje, dat is 

doorgestikt met de machine of met de hand. 

Een kraamverpleegkundige biedt ze aan. 

Men mag het quiltje naar eigen goeddunken 

gebruiken bijvoorbeeld als aandenken voor 

thuis of gebruiken bij een uitvaart. Het is vooral 

een gebaar van troost en medeleven, in een 

omgeving waar verdriet lijkt weg te vallen tussen 

alle blijdschap die er heerst. En dat er meerdere 

mensen uit de regio zijn, die daar oog voor 

hebben en hun meeleven tonen, door het maken 

van een quiltje. Dat doen ze belangeloos, in 

navolging van een mondiale beweging, die sinds 

1999 haar oorsprong vond in Australië, onder de 

naam LITTLE QUILTS OF LOVE. 

Jozien Bakker-Vrolijk
Vrijwilliger troostdekentjes
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De activiteiten van de vrijwilligers van de 

gastenbegeleiding en de shuttlechauffeurs in de 

centrale hal zijn heel afwisselend en deze geven 

jullie veel 

voldoening. 

Naast de 

receptionisten worden jullie gezien als het eerste 

visitekaartje van het ziekenhuis. Er is altijd 

iemand van jullie aanwezig om onze patiënten 

en bezoekers een warm welkom te heten en hulp 

aan te bieden. Jullie zijn een echte aanvulling 

voor de centrale hal. De samenwerking tussen 

de gastenbegeleiding, shuttlechauffeurs en 

de receptionisten is goed en nauw op elkaar 

afgestemd. 

Na een heftige COVID-19 periode zijn 

de werkzaamheden voor zowel de 

gastenbegeleiding als de shuttlechauffeurs 

afgezwakt wat natuurlijk begrijpelijk was. Voor 

jullie als gastenbegeleiders en shuttlechauffeurs 

betekende dit gezien de maatregelen dat de 

Visitekaartje 

werkzaamheden aangepast werden. Jullie 

konden alleen patiënten wegbrengen in de 

rolstoel die voorzien was van plexiglas of met 

onze shuttle. Helaas ontbrak het hechte contact 

met de patiënten wat jullie zo gewend waren. 

Ondanks deze periode bleven er veel van jullie 

enthousiast en stonden jullie klaar voor onze 

patiënten. Ook hebben wij veel nieuwe collega’s 

aangenomen die ons team wilden versterken. 

Inmiddels zijn we ruim 1,5 jaar verder en worden 

er weer patiënten door jullie weggebracht en 

wordt het contact met onze patiënten weer 

zoals het was. Onze patiënten ervaren dit weer 

als vanouds en spreken dit ook uit. We zijn trots 

en blij met de inzet die jullie tonen in jullie rol 

als gastenbegeleider of shuttlechauffeur en we 

hopen dat jullie je nog lang blijven inzetten met 

vooral veel plezier.  

Marijke ter Horst en Deslie Geertman
Contactpersoon vrijwilligers centrale hal
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Het is weer zaterdagavond en dan mag ik weer 

voor twee uurtjes koffie schenken in ZGT. Ik heb 

er zin in, ik loop naar de afdeling en begroet de 

verpleegkundigen 

en vraag aan de 

zorgassistente of er 

nog bijzonderheden 

zijn. Daarna alles klaarzetten op de kar en dan 

begint het. 

Intussen komt mijn collega er ook al aan, even 

gezellig bijkletsen. Daarna beginnen we onze 

eerste ronde. Bij de ene kamer is een kopje koffie 

met een koekje genoeg. Maar soms zijn er ook 

mensen waar alle aandacht welkom is. Zo kwam 

ik een kamer binnen en daar lagen vier mensen. 

Ik begon te vragen of ze koffie wilden, maar dat 

duurde even want we kregen een heel amicaal 

gesprek met zijn vieren, een oudere man en wat 

jongere mensen. De oudere man vertelde dat hij 

nog erg fit was verder en erg sportief is geweest 

in zijn leven tot nu toe. Hij gaf gewoon een 

beetje les, want hij was ook sportleraar geweest. 

Fantastisch! We hadden het over van alles en 

nog wat. Er werd ook veel gelachen. De sfeer in 

de kamer fleurde helemaal op. Daarna kwam 

de koffie en ben ik weer naar een andere kamer 

gegaan. Soms vergeet ik even de tijd even, omdat 

het zo gezellig en leuk is om de mensen uit hun 

schulp te zien komen. Daar geniet ik enorm van. 

Even geen patiënt zijn, maar de mens erachter zien.

Luisteren
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Laatst kwam ik ook op een avond als laatste bij 

een man op de kamer die tevreden in zijn stoel 

zat. Ik vroeg of hij een kopje koffie wilde. Dat 

wilde hij wel. Maar ik maakte ook een opmerking 

over zijn mooie stoel waar hij in zat. Ja gaf hij aan, 

die stoel heb ik speciaal aangevraagd. Deze stoel 

zit erg goed, dus dat is goed geregeld. Van het een 

komt het ander, meneer is heel bescheiden maar 

begint te vertellen over vroeger. Ik ga erbij zitten 

en luister aandachtig naar zijn verhaal. Ik blijf 

nog wel even dacht ik, dit is te waardevol om nu 

weg te gaan. Meneer verteld dat hij op zee heeft 

gevaren en veel van de wereld heeft gezien. Mijn 

collega komt ook nog even langs en haakt ook in 

op een verhaal. 

Het is even of we bij een opa op bezoek en wij  

zijn kleinkinderen zijn. Meneer is even niet alleen 

en gaat even terug in de tijd. Prachtig als mensen 

zich openen en wij een luisterend oor kunnen 

zijn. Dat maakt mijn avond zo waardevol en ik  

ben met een goed en warm gevoel weer naar  

huis gegaan.

Zo was er een vrouw die niet zo goed uit haar 

woorden kwam. Ik nam even de tijd voor haar, 

zodat ze rustig kon proberen te praten. En ik haar 

zou kunnen begrijpen. En langzaamaan begrijp ik 

wat ze zegt. En kan ik haar ook helpen. Ze heeft 

last van haar arm, omdat ze steeds prikken krijgt. 

Ze vraagt aan mij of dit ook anders kan. Ik zeg 

dat ik het wel even op een briefje schrijf en dat ze 

dat dan zelf aan de verpleegkundige kan geven. 

“Dat is goed,” zei ze. Soms is geduld en even wat 

aandacht genoeg om iemand te helpen. Ze kijkt 

mij dankbaar aan en zegt bedankt.

Er liep ook vrouw van buitenlandse afkomst rond 

in haar badjas. Ik vraag of het goed met haar ging 

Ze praat gebrekkig Nederlands, maar ik probeer 

haar te begrijpen. Ze verteld haar verhaal en zegt 

dat ze alleen is. Haar ogen beginnen te glanzen 

als ze ziet dat ik even bij haar blijf om met haar  

te praten.

Ze geeft aan dat er vannacht iemand is 

weggehaald van de kamer en dat ze daar bij 

was. Ze vond het nogal heftig en kon er niet van 

slapen. Ze moest even haar verhaal kwijt en dat 

lucht al op. Ik zie twee duiven op de vensterbank 

en ik zeg dat ze niet meer alleen is vanwege de 

twee duiven die bij haar op bezoek komen. Ze 

moet lachen en zegt dat ze dat leuk vindt. We 

lachen er samen hartelijk om. Ik vraag of ze er 

zo weer even tegen aan kan. Ja geeft ze aan en ik 

zeg haar gedag. Soms kun je zoveel voor iemand 

betekenen door iets heel kleins te doen of 

zeggen. Wat een dankbaar werk.

Tineke de Boer 
Vrijwilliger koffie schenken  

verpleegafdeling cardiologie 
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11 redenen om 
vrijwilliger te worden

1
2

3

4

5

Waarom doe je of wil je vrijwilligerswerk gaan 

doen. Er zijn mogelijk wel veel meer redenen 

waarom jij vrijwilligerswerk doet of wilt doen. 

Wist je dat iets voor een ander doen, iets voor een 

ander betekenen de snelste weg is naar geluk!

Door de vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar  

is een interessante blog geschreven  

“11 redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen”.

Wat zijn deze 11 redenen? In dit artikel staan  

ze samengevat, in willekeurige volgorde: 

Geloofs- of politieke overtuiging; dit is al van 

oudsher een reden om aan vrijwilligerswerk 

te doen. Om minderbedeelden te helpen, de 

(eigen) gemeenschap te ondersteunen of een 

overtuiging te helpen uitdragen.

Onbaatzuchtigheid; je wilt iets doen voor een 

ander zonder daar zelf enig belang bij te hebben. 

In de meeste gevallen houd je aan het ‘goed’ 

doen op zijn minst een goed gevoel over. Mogelijk 

is dat het deel waar jij zelf baat bij hebt. En in dat 

geval is van onbaatzuchtigheid eigenlijk al geen 

sprake meer.

Hulp voor eigen club of vereniging; Jij of een 

van je gezinsleden is lid van een hobbyclub, 

sportclub of vereniging. Om bijvoorbeeld de club 

of vereniging in stand te houden, het niveau te 

verbeteren, dicht bij je gezinsleden te zijn of 

de contributie laag te houden, steek je graag 

vrijwillig de handen uit de mouwen.

Om je nieuwe woonomgeving te leren kennen; 

je bent net verhuisd en je kent nog niemand 

uit je nieuwe buurt of je kent zelfs de stad nog 

niet. Vrijwilligerswerk is een prima manier om 

kennis te maken met je buurt en buurtgenoten 

of om je bekend te maken met de stad en de 

stadsgenoten.

Om je netwerk te vergroten; als je op zoek bent 

naar contact of je bent op zoek naar betaald 

werk, is vrijwilligerswerk een prima manier  

om andere mensen te ontmoeten en je netwerk 

te vergroten.
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6

7

8

9

10

11

 Om een gat in je cv te voorkomen; je bent 

werkeloos geworden of je bent klaar met je 

studie en je hebt nog geen zicht op ander 

werk. Om te voorkomen dat er een gat in je cv 

ontstaat, ga je vrijwilligerswerk doen. Hiermee 

laat je aan toekomstige werkgevers zien, dat 

je ook tijdens een periode van tegenslag een 

positieve werkhouding houdt.

Om werkervaring op te doen; tijdens 

of na je studie doe je werkervaring op 

door vrijwilligerswerk te doen in je eigen 

studierichting of je doet ervaring op die iets 

extra’s toevoegt aan je studie (bijvoorbeeld 

bestuurservaring). Hiermee heb je een streepje 

voor op anderen, die dezelfde papieren kunnen 

overleggen, maar geen werkervaring hebben.

Om een dag-/weekroutine te houden of op te 

bouwen; er kunnen verschillende redenen zijn 

waardoor je geen vaste invulling van je dag of 

week meer hebt. Soms is het juist heel goed om 

wel een vaste routine te hebben of te krijgen. 

Dan is het goed om op vaste momenten in de 

week vrijwilligerswerk te gaan doen.

 Om actief te blijven; je hebt geen zin om thuis 

achter de spreekwoordelijke geraniums te 

gaan zitten. Of je nu met pensioen bent, de 

kinderen uit huis zijn of om een andere reden, 

ook dan is vrijwilligerswerk een prima manier 

om actief te blijven.

Je hebt af en toe nog wat tijd over, maar je wilt 

je niet structureel inzetten; je hebt al genoeg 

te doen, maar je vindt het ook belangrijk om je 

af en toe in te zetten voor een maatschappelijk 

doel. Structureel vrijwilligerswerk zit er echter 

door je drukke leven niet in. Als je soms nog 

een uurtje of een dagdeel over hebt, kun 

je ervoor kiezen om een korte klus te gaan 

doen. Dat kan zijn door een collecte te lopen 

of achter de schermen mee te werken aan 

een cultureel evenement. Ook voor dit soort 

vacatures worden vaak vrijwilligers gezocht.

Omdat het gewoon leuk is! 

Soms zijn er projecten of klussen waar je zo 

enthousiast over bent, dat het gewoon leuk is 

om hier aan mee te werken.

Bron: VCRA

105



106



2021 | Het jaar van de vrijwilliger

“Als elke vrijwilliger een ster kreeg, 
werd het nooit meer donker.”
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