
Agenda
12 FEBRUARI

Koffieochtend, 
‘t Veerhuis 
10.30 - 12.00 uur

17 APRIL
Koffieochtend, 
‘t Veerhuis
10.30 - 12.00 uur

11 JULI
Zomerbijeenkomst, 
lokatie en tijd volgt

3 OKTOBER
Koffieochtend, 
‘t Veerhuis 
10.30 - 12.00 uur

DECEMBER
jaarafsluiting,
nadere informatie volgt
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Kompassie

Beste vrijwilliger,

Voor u ligt de eerste Kompassie in onze nieuwe 
huisstijl. Niet alleen de Kompassie, maar ook de 
brochure en andere promotiematerialen zijn  
eind vorig jaar in een nieuwe jasje gestoken. Velen 
van u zijn hiervoor door Henri Steenman op de  
gevoelige plaat vastgelegd. In deze Kompassie 
doet hij verslag van zijn belevenissen in dit project.

We blikken terug op 2012, dat feestelijk begon met 
winnen van de “meer dan Handen Award voor 
passie”. Ondanks de toenemende complexiteit en 
diversiteit aan hulpvragen, hebben we weer veel 
kwetsbare inwoners kunnen helpen. Wij willen de 
veranderende hulpvraag samen met u goed blijven 
volgen. Daarom starten we een vaste rubriek “uit 

de praktijk” en doen een beroep op u om uw 
ervaringen in het vrijwilligerswerk hierin met ons 
te delen. U kunt uw ervaringen doorgeven aan de 
redactie en/of aan de vrijwilligerscoördinator. 

Mérit Michielsen en Isabel Kleijne, de communica-
tieadviseurs van de Rabobank Utrecht die dankzij 
een beursvloermatch de redactiecoördinatie voor 
de Kompassie in 2012 verzorgd hebben, hebben 
afscheid genomen. Ook Rita Bos heeft zich terug-
getrokken uit de redactie van onze nieuwsbrief.  
We komen daarom graag in contact met mensen 
die ons willen helpen om 4x per jaar een lezens-
waardige nieuwsbrief uit te brengen.

Om onze dienstverlening en ons beleid af te 
kunnen stemmen op de wensen van cliënten en 
vrijwilligers, voeren wij momenteel weer tevreden-
heidonderzoeken uit. We worden hierbij onder-
steund door een van onze nieuwe vrijwilligers, die 
dit type onderzoeken ook beroepsmatig uitvoert. 
De resultaten hopen wij in de volgende Kompassie 
te vermelden.

Ik wens u een betekenisvol 2013!

Monique Laurier
Voorzitter Algemene Hulpdienst Nieuwegein

Als vers redactielid van de Kompassie heb ik  
in een van de eerste redactievergaderingen  
naar voren gebracht dat ik het logo van de  
AHN niet meer van deze tijd vond en dat de 
AHN-brochure naar mijn mening niet de  
dynamiek uitstraalde die de AHN heeft.

Gelukkig vond mijn commentaar gehoor bij onze 
voortvarende voorzitter en spoedig nadat ik mijn 
commentaar had geuit, zat ik al naast Monique 
in de auto richting Betuwe. Aangezien Monique 
een hekel heeft aan navigatiesystemen en ik geen 
kaart kan lezen, had ik er een hard hoofd in of wij 
op tijd bij de gekozen vormgever konden zijn. Mijn 
voorgevoel kwam enigszins uit maar wij hebben 
het in ieder geval voor sluitingstijd gevonden. 
De vormgever, de heer Pannekoek, zonder n, 
luisterde aandachtig om zich een beeld te kunnen 
vormen van de AHN. Enkele dagen later kregen  
de in de tussentijd gevormde werkgroep be-
staande uit Margot Leerdam, Peer van Halderen 
en ondergetekende een logo toegezonden dat 
wij unaniem omarmden. Omdat de werkgroep 
voor het eind van het jaar ook de brochure en alle 

uitingen een facelift wilde geven werd er voort-
varend te werk gegaan.
Voor de brochure moest een nieuwe eigen-
tijdse tekst worden geschreven en de stockfoto’s 
moesten worden vervangen door foto’s van onze 
eigen vrijwilligers. Bijna dagelijks vond er tus-
sen de leden van de werkgroep e-mailverkeer 
plaats en ondergetekende heeft voor de foto’s 
diverse bezoekjes gebracht aan cliënten met hun 
vrijwilliger. Wat bij deze bezoekjes opviel was 
met wat voor compassie de AHN-vrijwilligers hun 
werkzaamheden verrichten. In de donkere dagen 
voor de Kerst gaf het een hartverwarmend gevoel. 
De uiteindelijke selectie van de foto’s is aan de 
vormgever overgelaten. Deze heeft  activiteiten-
foto’s geselecteerd, waardoor de gemaakte foto’s 
van “sociaal contact” niet opgenomen zijn in de 
brochure. Van de laatst genoemde foto’s wordt in 
een later tijdstip gebruik gemaakt.
Het was spannend of het allemaal voor het einde 
van het jaar zou lukken. Tijdens het Kerstdiner 
van 17 december 2012 (reuze gezellig) kon onze 
voorzitter een fotokopie laten zien van de nieuwe 
brochure. Enkele dagen later kwamen de nieuwe 

Nieuwe huisstijl

Agenda

Welkom...
...nieuwe vrijwilligers.

• Tineke Brouwers
• Dhr. M. Gurdal
• Cees van den Hoek
• Ciaran Wright
• Bob Brokking 
 
Wij zijn blij dat we zoveel 
nieuwe vrijwilligers 
mogen verwelkomen. 
We wensen iedereen een 
fijne tijd toe bij de AHN!

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein

folders. Er viel een zware last van 
de schouders van het project-
team maar het eindproduct is 
een brochure die er mag zijn. 

Henri Steenman
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De bezuinigingen in de zorg leiden ertoe dat 
mensen langer zelfstandig blijven wonen en 
minder snel een beroep kunnen doen op onder-
steuning van professionals. De AHN merkt dat in 
de toenemende kwetsbaarheid van hulpvragers. 
Reden voor het bestuur om alert te blijven op de 
noden en behoeften van de hulpvragers en van 
de vrijwilligers en om na te blijven denken over 
het hulpaanbod van de AHN.  Daarom luister ik 
graag naar ervaringen van vrijwilligers.

Wat mij in de gesprekken vaak opvalt is het 
enorme inlevingsvermogen en creativiteit  
waarover vrijwilligers blijken te beschikken op 
zoek naar oplossingen voor hulpvragers. 
Zo vertelde Dick Hegger dat hij in oktober jl. een 
oudere cliënt die slecht ter been is naar Hans 
Anders had begeleid. Deze cliënt, die diabeet is 
en van de oogarts te horen had gekregen dat er 
aan zijn oogaandoening niets meer te doen was, 
wilde zich daar niet bij neerleggen. Op naar de 
opticien dus, die na enig meetwerk ook tot de 
conclusie kwam dat zij meneer niet kon helpen 
aan een bril waarmee hij zijn krant kon lezen.  
Bij thuiskomst bleek meneer weliswaar te  
beschikken over een zgn. “televisieloep”, maar 
deze stond op zijn slaapkamer en omdat meneer 
ook slecht ter been was, gebruikte hij het appa-
raat nauwelijks. Toen Dick dit ter ore kwam was 
een oplossing snel gevonden. Bij Ikea haalde  
Dick een bijzettafeltje van € 8,- en installeerde 
het apparaat hierop, zodat meneer voortaan 
vanuit zijn fauteuil de krant kan lezen.   

Henri Steenman, die verschillende langlopende 
hulpvragers heeft, vertelde onlangs dat een van 
zijn vaste klanten wekelijks uit zwemmen wilde 
en dat ze een beroep op hem deed om met haar 
mee te zwemmen.  Henri, die moeite heeft met 
“nee” zeggen, maar gelukkig ook erg creatief is, 
heeft deze vraag naar volle tevredenheid weten 
op te lossen door dit verzoek door te spelen naar 
een andere langlopende klant van hem. De beide 
dames gaan nu wekelijks gezamenlijk op pad, 
zodat Henri zijn talenten elders in kan zetten.

Zo heeft hij een poosje terug een trapje 
ontworpen voor een duif! De vraag was niet 
afkomstig van het dierenasiel, maar van een 
voormalige dierenarts die deze duif hoogst-
persoonlijk gered had van de snelweg! De  
duif was echter blijvend gehandicapt en daar-
door beperkt in zijn be-wegingsruimte, wat  
de redster slapeloze nachten bezorgde. Een 
zelfontworpen duiventrap bleek de oplossing 
om het gemoed van duif, hulpvrager en  
hulpverlener weer positief te stemmen!     

Heeft u ook een bijzondere ervaring opgedaan 
tijdens het vrijwilligerswerk voor de AHN, laat 
het ons dan a.u.b. weten. Zo hopen we in de 
nieuwsbrief iedere keer aandacht te besteden 
aan ervaringen van vrijwilligers die een verschil 
hebben weten te maken voor een medeburger 
met een hulpvraag.   

Monique Laurier

Uit de praktijk

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein

Bedankt..

...en tot ziens.

• Koos Verkerk,
• Elske Rietveld
• Jan Hommes

Bedankt voor jullie
bijzondere inzet!

Jubilea..

• Bert Feeburg 
(31-05-2007) 
 
• Ruud van Gelder 
(30-10-2007)

Bert en Ruud gefeliciteerd 
met jullie eerste lustrum 
bij de AHN. Op naar de 
volgende mijlpaal!” 

Koffieochtend met
‘Tessy Image Consultancy’
Op 4 oktober jl. was er weer een koffie-och-
tend in het Veerhuis. Tijdens deze ochtend 
kregen we een lekker kopje koffie en een 
workshop van Tessy Walenkamp (Tessy 
Image Consulting). Zij geeft kleding- en 
kleuradviezen: welke halslijn, coupe  
belijning, taillering, lengte en kleuren  
passen het beste. Het leuke was dat er ook 
een aantal mannen was waar Tessy goed  
op inspeelde. Als eerste kregen we een  
vragenlijst die ingevuld moest worden en 
aan de hand daarvan werd onze persoon-
lijkheid vastgesteld. Zijn we eenvoudige, 
sportieve, extravagante, uitbundige of 
klassieke types. Ook onze heren hadden 
hier veel plezier in. Eén voor één werden 

we naar voren geroepen waar onze vormen 
werden vastgesteld. Hadden wij een rond, 
rechthoekig of bol lijf en welke kleding staat 
het beste bij deze vormen. Daarna kregen 
wij een half jasje met verschillende hals- 
belijning aan. Het werd duidelijk hoe mooi 
een v-hals of ronde hals past bij onze heren. 
Ook kregen we een kleurenwaaier om. 
Daarmee werd duidelijk welke kleuren het 
meest flatteren. Al met al een leerzame en 
erg leuke ochtend. U begrijpt dat wij  
nu geheel verantwoord gekleed gaan.  
Nogmaals onze dank aan Tessy voor haar 
leuke presentatie. 

Rita Bos 
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AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein

Eindejaarsetentje 2012
Een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drank-
je bleek ook dit jaar weer een succesformule. Op 17 december 
organiseerde de AHN een eindejaarsetentje voor haar vrijwilligers 
in het ROC restaurant “Le Pont Bleu”. Met zo’n 30 AHN-vrijwilligers 
was het een gezellige bijeenkomst. Het eten smaakte bijzonder 
goed, de bediening was uit de kunst en er werden weer heel wat 
wetenswaardigheden uitgewisseld. 
Een proefuitdraai van de nieuwe AHN- folder ging rond en mede 
ter introductie van het nieuwe huisstijl kregen alle vrijwilligers een 
mok bedrukt met het AHN-logo. Om in de Kerstsfeer te komen 
was de mok gevuld met chocolade hulstblaadjes.
Een gebaar als dank voor uw inzet. 

In de redactie-
vergadering van 
de Kompassie 
is, vanwege het 
vertrek voor 
lange tijd van 
dit trouwe  
AHN-lid naar 

het buitenland, besloten hem eens voor 
het voetlicht te plaatsen. 
Het interview vond plaats enkele dagen 
voor zijn vertrek naar Spanje. Je verwacht 
dan een kaal huis met een hal vol met  
koffers. Die verwachting was niet juist.  
Het huis was volledig aangekleed en er was 
nog geen koffer te bespeuren. Deze zouden 
wellicht vanwege het interview nog op de 
eerste verdieping staan.

Koos komt uit een echt katholiek gezin en is 
de vierde van 6 kinderen. Zijn wiegje stond in 
1947 in het toenmalige Zuilen. Hij heeft als 

Van zorgverlener naar zorgvrager
Interview met Koos Verkerk

kind zijn vader die melkboer was regelmatig 
geholpen. Daarnaast was hij regelmatig te 
vinden in de twee groentetuintjes van het 
gezin. Deze tuintjes leverden heel wat op  
en in de oogsttijd moest er druk geweckt 
worden. Daarnaast werden de buren 
regelmatig voorzien van verse groente. Op 
16-jarige leeftijd ging Koos naar kantoor. Hij 
heeft daar veertig jaar in de administratie en 
automatisering gewerkt. In 2004 kreeg hij de 
keuze om vervroegd uit te treden waarvan hij 
dankbaar gebruik heeft gemaakt. Omdat hij 
toch onder de mensen wilde blijven, koos  
hij voor het vrijwilligerswerk. Hij had al wat  
ervaring in de hulpverlening aangezien hij 
veel is opgetrokken met zijn geestelijk  
gehandicapte broer.
In 2005 is hij toegetreden tot het vrijwilligers-
korps van de Algemene Hulpdienst Nieuwe-
gein. Hij heeft daar diverse activiteiten verricht 
zoals boodschappen doen, visites afleggen, 
wandelen, ziekenhuisbegeleiding en natuurlijk 

vanwege zijn opgedane kennis, computerhulp. 
Hij heeft deze werkzaamheden met veel  
plezier gedaan. Vooral, en daar was het hem 
om te doen, de contacten met mensen. Hij 
heeft altijd na een verrichte activiteit terug-
gekoppeld zodat het Bureau op de hoogte 
was. Het luisterend oor van de AHN heeft hij 
altijd als prettig ervaren.
Helaas heeft Koos door chronische rug-
klachten afscheid moeten nemen van zijn 
hulpverlenersactiviteiten. De laatste tijd 
heeft hij zelfs gebruik moeten maken  van de 
AHN. De werkzaamheden in de tuin werden 
hem echt te zwaar. Omdat hij een tijdje 
zonder pijn door het leven wil gaan, heeft 
hij besloten voor een jaar naar het warme 
Spanje te gaan. Hij heeft daar een onderdak 
en gezelschap. Zijn huis in Nederland houdt 
hij aan. Twee studenten blijven daar in de 
tussentijd op kamers wonen.

Henri Steenman

Nieuwsbriefjanuari2013.indd   3 25-1-2013   16:05:10



Redactie
Henri Steenman en Monique Laurier 
Heeft u kopij, vragen of opmerkingen na 
aanleiding van deze nieuwsbrief, bel ons 
dan op 030-6067409 of stuur een mail 
naar redactie@hulpdienst nieuwegein.nl.

Kompassie verschijnt 4x per jaar

Stichting Algemene Hulpdienst
Nieuwegein

Richterslaan 60,  3431 AK Nieuwegein 
Tel: (030) 606 74 09 
info@hulpdienstnieuwegein.nl 
www.hulpdienstnieuwegein.nl

Contact
Alleen zijn we  

vlokken, samen de 

sneeuw die het 

landschap betovert. 

“

“
AlgemeneHulpdienst

Nieuwegein

Terugblik 2012  
Het aantal hulpinzetten die de vrijwilligers 
van de AHN met elkaar in 2012 geleverd 
hebben, is nog niet geteld zodat hiervan nog 
geen goede analyse gemaakt kan worden. 
Wel is in algemene zin een beeld van 2012 
te schetsen. Het jaar begon voor de AHN 
feestelijk met het winnen van de “meer 
dan Handen Award voor passie” op 28 
januari.  Een goede “oogst” aan matches  
op de beursvloer leverde bovendien een 
gevarieerd recreatief programma op voor de 
vrijwilligers. Het vertrek van onze vrijwillige 
communicatieadviseur Janneke Hartemink, 
kon door de beursvloermatch met de 
afdeling Communicatie en Coöperatie van 
Rabobank Utrecht een jaar lang gecompen-
seerd worden. Merit Michielsen en Isabel 
Kleijne, beide communicatieadviseur, namen 
een jaar lang de redactie-coördinatie van 
de Kompassie op zich. Naast twee mooie 
Kompassies heeft dit geleid tot het strak-
ker vastleggen van de jaarplanning voor de 
nieuwsbrief. 

Naast de feestelijkheden en gezelligheden 
is er door de contactpersonen, geënthou-
siasmeerd door Margot Leerdam (vrijwil-
ligerscoördinator), weer heel hard gewerkt 
om alle hulpvragen tijdig en kwalitatief goed 
te koppelen aan vrijwilligers. Ondanks de 
toenemende kwetsbaarheid van hulpvra-
gers is dit over het algemeen goed gelukt. 
Alleen de vraag naar tuinhulp konden wij 
op enig moment onvoldoende aan. Ook bij 
andere vrijwilligersorganisaties konden we 
deze vraag in deze periode niet kwijt. Dat we 
verder vrij vlot “matches op maat” konden 
leveren, is te danken aan de grote betrok-

kenheid en flexibiliteit 
van onze vrijwilligers, 
gecombineerd met 
de modernisering van 
ons zoeksysteem. Het 
digitale klant-relatie- 
systeem (CRM) kon 
medio 2012 in gebruik 
worden genomen, 
nadat alle relevante 
gegevens ingevoerd 
waren, dankzij “ 
monnikenwerk” van 
Rita Bos en haar voor-
gangster Sandra van der 
Voorn. Zo’n systeem is 
handig, maar zonder 
de passie voor de klant, 
waar de AHN zo bekend 
om staat, hadden we 
veel minder medeburgers de liefdevolle hulp 
kunnen bieden, dan nu het geval is. 

We prijzen ons gelukkig met de betrokken-
heid en flexibiliteit van onze meer dan  
50 AHN- vrijwilligers. De onbekendheid  
van de AHN blijft echter een aandachtspunt. 
Steeds weer blijkt dat hulpbehoevende 
inwoners niet van het bestaan van de AHN 
weten, terwijl professionele zorgorganisaties 
ons daarentegen wel steeds beter weten te 
vinden en van onze diensten gebruik maken.  
Dit laatste juichen wij weliswaar toe, maar 
we willen wel voorkomen dat we volledig  
ingekapseld worden in de systeemwereld 
van professionele instellingen. De AHN  
wil met haar hulpaanbod vooral blijven  
vertrekken vanuit de leefwereld van de zorg-

vragende burger. Daarom is het belangrijk 
dat hulpbehoevende burgers en/of hun 
familie de AHN weten te vinden. 
 
De nabestelling van de AHN-brochure is  
eind 2012 aangegrepen om deze een meer  
eigentijdse uitstraling te geven. Dit heeft  
niet alleen een frisse nieuwe brochure 
opgeleverd maar ook een nieuw AHN-logo 
en een compleet nieuwe huisstijl. De nieuwe 
huisstijl is inmiddels doorgevoerd in diverse 
promotiematerialen. Als AHN-vrijwilliger 
heeft u inmiddels ook een vernieuwd  
identiteitspasje ontvangen en zoals u ziet,  
is de nieuwe huisstijl nu ook doorgevoerd in 
deze Kompassie.  

Monique Laurier

Illustratief is het voorbeeld van een begeleidingsvraag voor een 
oudere bewoner van Zorgspectrum, die gedurende enkele  
weken 2 à 3 keer per week per ambulance voor bestralingen 
naar het ziekenhuis moest. Omdat deze hulpvraag te intensief 
was voor één vrijwilliger, werd door de vrijwilligerscoördinator 
en de contactpersonen in een mum van tijd een vrijwilligers-
team samengesteld, die deze vraag gezamenlijk zouden invullen. 
Een van de begeleidende vrijwilligers vertelde na de eerste 
bestraling, voldoening te halen uit het plezier dat hij bij deze 
ernstig zieke man had weten op te roepen met zijn grapje:  
“dit is de eerste keer dat ik een man uitkleed”. Helaas bleek al 
gauw dat besloten werd af te zien van verdere behandeling.  
De familie van meneer heeft desalniettemin een schenking  
gedaan aan de AHN, als dank voor de liefdevolle begeleiding. 
Met enige regelmaat bezoekt onze vrijwilliger deze meneer,  
op zijn ziekbed. Niet omdat hier een nieuwe hulpvraag aan  
ten grondslag ligt maar uit betrokkenheid met een medemens, 
die je niet makkelijk loslaat.
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