
COLUMN MAARTEN 

Het zijn bijzondere tijden...

Ik schrijf deze keer mijn column zonder dat ik weet wat de regering heeft afgekondigd op dinsdagavond 

21 april. Maar ik weet één ding zeker, Mark Rutte heeft niet afgekondigd dat Wilhelmina pepermunt, 

3 per dag, je voldoende weerstand gaat bieden tegen het coronavirus. Of welk ander wondermiddel 

dan ook… wat hij wel heeft gemeld, inmiddels weten we dat.

Leren we er in de tussentijd mee leven? Ik (nog) niet, iedere dag volg ik de nieuwsberichten op verschillende 

soorten media. Ik check minstens 10 keer per dag de site van de NOS. Kijk internationaal, wat doet Tsjechië, 

kan ik op vakantie? Hoeveel besmettingen, hoeveel sterfgevallen…Gek toch?

Hoe gaat het in mijn woonplaats? Hoe zit het in de kring om me heen? Obsessief bijna. Gek toch?

Ik loop iedere dag een uur… en ga dan inmiddels routineus met een grote boog om een ander heen, 

gek toch? 

Als ik naar een winkel ga, het liefst zo vroeg mogelijk, kijk ik hoeveel mensen staan erbinnen? 

Zijn er voldoende karretjes? Kan ik er langs…? Gek toch?

Verbazingwekkend hoe stil het op straat is, hoe leeg de parkeerterreinen… 

Daar kan ik dan wel weer aan wennen, niet zoeken naar een parkeerplek, gek toch? 

Vreemd genoeg kijk ik ook altijd naar de hoeveelheid wc-papier in de supermarkt, 

nog niet zo lang geleden werd dat namelijk gehamsterd, gek toch? 

Qua werk heb ik voldoende te doen, ik doe andere dingen, bijvoorbeeld een column schrijven, gek toch?

Maatvast is verbazingwekkend snel in een andere stand komen te staan, gek toch?

De zon schijnt al weken, mooiste voorjaar sinds jaren, gek toch?

Feyenoord ging de beker winnen en zou kampioen worden, gek toch?

We zouden massaal 75 jaar vrijheid vieren, maar we zitten gevangen in een crisis, gek toch?

Maar opvallend, mensen doen massaal sociaal en lief tegen elkaar, 

daar hebben we blijkbaar eerst duizenden trieste sterfgevallen voor nodig, dat is heel gek, toch?

Ergens heb ik de hoop dat we dat kunnen voortzetten en vasthouden, dat zou te gek zijn, toch?

Maarten



Sommige dingen gaan tijdens deze crisis gewoon door. Zo worden de salarissen, zoals altijd,  

uiterlijk de 22e betaald :-). Niet helemaal gewoon is de berekening van de ORT, reiskosten vergoeding 

voor woon-werk verkeer en de vergoeding van de sportschool,  deze en/ of de komende maanden.

Wijziging vanaf deze maand:

ORT:

• De maand april is de ORT waarvoor je tot en met de laatste dag van de officiële sluiting van je locatie  

(16 maart) , onregelmatig werkte, gewoon uitgekeerd. Je ziet net als alle voorgaande maanden,  

op je salarisstrook bij de ORT het percentage staan dat je invoerde in je urenstaten;

• Daarboven zie je een bedrag zonder percentage staan. Dit is de helft (maart waren we een halve maand 

dicht) van het gemiddelde dat je de 6 maanden voorafgaande aan de maatregelen, aan ORT per maand, 

ontving. Ook als je in maart dus geen ORT invulde op je urenstaten krijg je toch ORT als je het half jaar 

daarvoor wel onregelmatig werkte;

• Vanaf de maand april (is salaris mei!) krijg je, zolang de locaties nog niet (volledig) open zijn,  

dus het gemiddelde van de 6 maanden voorafgaande aan de maand maart.

NIEUWS VANUIT HR

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Vanaf volgende maand zijn er nog twee wijzigingen.. 

Reiskostenvergoeding:

• Als je vaste reiskosten vergoeding voor woon- werkverkeer krijgt, komen deze per 1 mei te vervallen 

je reist immers geen vast aantal werkdagen meer naar je werk.

• In plaats van de vaste vergoeding mag je  in deze periode als je naar je locatie reist, deze dmv een 

declaratie formulier dienstreizen, declareren. Let wel op dat zowel jij als je manager dit moet  

ondertekenen. Je dient deze voor de 10e van de maand ( voor het eerst 10 mei) volledig ingevuld  

en ondertekend in te dienen via declaratie-intern@maatvast.nl

Tegemoetkoming sportschool abonnement:

• Als je een maandelijkse tegemoetkoming ontvangt en je hebt van je sportschool bericht ontvangen 

dat zij voorlopig geen abonnementskosten inhouden, zou je dat dan willen doorgeven aan  

Jolanda de Jong?

• Als je nog wel moet blijven betalen wil je dan een bankafschrift sturen van de inhouding van de kosten 

van de maand mei?

Vragen? Bel mij of mail mij gerust! jolanda.dejong@maatvast.nl - tel 06 481 510 70



DAVID SCHRAUWEN (STAGIAIR) 

Beste medewerkers van Maatvast, 

Mijn naam is David Schrauwen (misschien een bekende naam...) en ik ben een 19-jarige, 

tweedejaars International Business student van de Hogeschool Utrecht. Ik loop sinds kort 

stage bij Maatvast nadat ik mijn stage in Curaçao helaas heb moeten stoppen in verband met 

de corona crisis. Ik ben blij met de kans die ik krijg bij Maatvast. Met Maarten en Bart (mijn 

begeleiders) heb ik afgesproken dat ik mij vooral ga richten op de manier waarop Maatvast 

verbinding houdt met alle doelgroepen tijdens de corona crisis.

Voor een van de onderzoeken heb ik de hulp van u als medewerker nodig. Ik zou graag willen 

weten hoe u de wekelijkse nieuwsbrief ervaart en ga u dan ook via een 

telefoongesprek benaderen voor het doornemen van een korte vragenlijst/enquête 

(max. 10 minuten). Ik zal binnenkort contact opnemen. 

Ik hoop op uw medewerking en hulp. 

Hartelijk dank alvast!

David Schrauwen

Even voorstellen...

Nog even een terugblik op de Paasactie. Een bijdrage van 

de beheerder van wijkcentrum De Amazone, Edith Vormer.

Jos en ik hebben de week voor Pasen 60 Paas presentjes een kaart en 

een doosje met paaseitjes op onze fiets rondgebracht bij onze vaste 

bezoekers. En voor onze vrijwilligers zat er een paasstol bij of zoals ze 

het tegenwoordig noemen een feeststol. 

Ik kan wel zeggen dat het een hele onderneming was haha maar 

wel een leuke onderneming zo op de fiets door héél Hoofddorp, we 

dachten dat de bezoekers en vrijwilligers dichtbij ons Wijkcentrum 

woonde, maar dat viel nog tegen ze komen uit verschillende wijken 

van Hoofddorp niet alleen uit Toolenburg Oost. En we hadden natuurlijk het weer mee het heerlijke zonnetje, 

de bomen en bloemen die in bloei staan en de zingende vogeltjes. 

Je krijgt zulke leuke en lieve reacties van kom je dat helemaal voor mij brengen ,och er zijn nog lieve mensen 

op de wereld, wat lief dat jullie aan ons denken ,en wij missen jullie ook hoor!  En ze konden meteen van de 

gelegenheid gebruik maken om een praatje met je te houden en sommige mensen werden zelfs emotioneel.

Achteraf bellen ze nog op of sturen ze appjes om te bedanken. Geweldig!!

Het was een hele onderneming maar het geeft een heel goed gevoel.

Dit is toch waarom je de keuze maakt om bij Maatvast te komen werken. 

PAASPRESENTJES VOOR DE VRIJWILLIGERS 
EN VASTE BEZOEKERS VAN DE AMAZONE



Ik woon op de Olmenhorst in Lisserbroek, waar ik al jaren van de natuur 

geniet. En nu al bijna twee maanden erg fanatiek bezig ben met bouwen 

van een moestuin. 

Ik ben het laatste jaar gaan inzien hoe belangrijk de natuur voor mij en de 

wereld is. En dat de toestand op aarde om verandering vraagt. Ik kreeg de 

behoefte om lokaal daarmee aan de slag te gaan en zag de ruimte in de tuin 

als een geschikt platform daarvoor. Ik voelde dat ik de relatie tussen de mens 

en de natuur wilde verbeteren. Door mij te ontwikkelen in het duurzaam 

denken en daar ook naar te handelen. Door via Your Move geholpen te worden 

met een moestuin op te zetten kan mij daar omheen actief inzetten om een 

netwerk op te bouwen om kennis te vergaren, te delen en te creëren. Ik wil 

mensen uitnodigen om te helpen met de moestuin en ben van plan om ook 

andere moestuinen te bezoeken. Ook zou ik graag de oogst delen met lokale 

initiatieven die met eten bezig zijn. Om zo andere doelgroepen te helpen en mensen te inspireren met 

lokaal duurzaam eten. Daarnaast wil ik bijdrage aan de lokale biodiversiteit door het planten van zaden voor 

planten en bloemen die goed zijn voor de insectenpopulatie. Ik zie dit project als een externe investering en 

begeleiding die mij helpt om zelf veel meer te kunnen doen voor lokaal de relatie tussen de mens en de 

natuur. Daarbinnen zie ik oneindig veel mogelijkheden. Waarvan actief handelen noodzaak is, waarbij 

budget helpt. De ruimte en motivatie die ik in begin maart had om productief met de moestuin en alles 

wat dit project kan betekenen aan de slag te gaan, werd door het coronavirus en de maatregelen ervan in 

een nieuw perspectief geplaatst. Op korte termijn veel mensen bij elkaar brengen ging natuurlijk niet meer 

door en ik had ineens veel meer tijd om thuis te besteden. De focus kwam veel meer op het opbouwen van 

een netwerk van mensen die ook met de natuur bezig zijn en proberen anderen te bereiken in deze tijd om 

dat zelf ook te doen. Daarom heb ik mijzelf via de organisatie van de Pollinators aangemeld als voedselbank 

voor bijen. En komen er nu regelmatig mensen langs die op een veilige manier bloemzaadjes ophalen om 

zelf te gaan zaaien. En krijg ik ook daarbinnen begeleiding van mijn coach Mariken van de duurzaamheids-

organisatie NMCX en kom ik in contact met meerdere initiatieven. Zo ben ik nu eigenlijk intens aan het 

genieten van onder goed advies zelf een moestuin op te zetten waarmee ik later in het jaar de oogst kan 

delen. Het hele proces is zeer leerzaam, van welke groenten en fruit ik wil gaan planten, tot het hele groei 

proces, de grond vruchtbaar krijgen en houden en dat zo duurzaam en milieuvriendelijke willen doen, is een 

interessant iets. En kom ik in contact met veel mensen die zich met de mens en de natuur bezig houden, 

dat is een enorm fijne groep om in te stromen en voelt het alsof het juist nu het moment ervoor is. Het is 

heerlijk om met de natuur bezig te zijn en het verrast mij hoeveel maatschappelijke aanknopingspunten 

ervoor zijn die zich juist in de tijd van het corona virus enorm mooi kunnen ontplooien. De goede start en 

ruimte die de steun van Stichting Maatvast mij geeft en de inspiratie en de andere initiatieven van NMCX 

zorgen ervoor dat ik mij enthousiast ontwikkel binnen het lokaal inzetten voor een duurzamere toekomst. 

Steven de Clercq

PROJECT STEVEN DE CLERCQ – YOUR MOVE

Samen zijn we sterk!



In je Uppie aan de lijn

UP! stelt vanaf nu alle ouderen in Nederland in staat om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even de zinnen 

te verzetten met een telefonisch groepsgesprek of individueel gesprek over wezenlijke onderwerpen. 

De gesprekken vinden op meerdere, vaste momenten in de week plaats.

Hoe werkt het?

Kies een moment en onderwerp dat u aanspreekt en doe gewoon een keertje mee. 

U kunt uw verhaal kwijt of eens luisteren naar dat van anderen. Alles is goed.

U kunt meedoen met elk type telefoon, mobiel, vaste lijn, het maakt niet uit. Als u niet beschikt over 

internet of mail kunt u ook telefonisch aanmelden door te bellen naar 06-51277142.

Zie voor meer info www.upinnederland.nl;

Wellicht een mooi medium om te delen met de oudere vrijwilligers en vaste bezoekers van onze locaties? 

CORONA TIP VOOR SENIOREN

Wekelijks besteden we aandacht aan onze partners in het sociaal 

domein en de wijze waarop zij omgaan met de crisis. 

Op verzoek van de redactie van de Nieuwsbrief stuurde 

Marice Nannings van Roads onderstaande bijdrage.

Roads biedt cliënten intensieve begeleiding, waarbij arbeid een 

belangrijk onderdeel vormt van het herstelprogramma. Onze 

doelgroep heeft vaak een lange afstand tot de arbeidsmarkt en ervaart 

belemmeringen in het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Werken is direct meedoen. 

Vanuit specifieke kwaliteiten ervaart iemand weer wat hij kan. Welkom zijn, verwacht worden en 

bijdragen: daar gaat het om!

In deze gekke tijd zorgt Roads ook graag voor jou! Hier vind je allerlei activiteiten en initiatieven, 

binnen én buiten Roads, waar je gebruik van kan maken of die je kan delen met vrienden en familie.

https://roads.nl/activiteiten-corona

INITIATIEVEN VAN ROADS

We blijven verbonden met elkaar!



Nou had ik mijn rekensommetje 

zelf kunnen maken, maar Hand-

having heeft met een rolmaat 

de afstand tussen mij en de 

rest van de bank opgemeten en 

kwam op 1,5 meter. 

Dus helaas is de bank voor 1 

persoon en niet voor 2 :-)

De banken staan tegenover 

elkaar en dat staat wel ruim 

genoeg van elkaar.

Ach zo leer je nog eens wat op 

een dag ;-)

DE LOUNGEBANK VAN DE NIEUWE SILO

Het zijn bijzondere tijden...

Voor NL Doet was een loungebank maken gepland. Deze is ook gemaakt maar door iemand thuis. Helemaal 

top. Hier kan ik wel mijn bezoekers ontvangen. Zodat ze toch even een loopje hebben en een praatje met een 

kopje koffie als ze even bij de Silo komen.  Zo ook vandaag.

Ik heb een loungebank bij de Silo van 2 meter breed. 

En ik dacht dat we makkelijk ieder op een hoek van de bank konden zitten.

Ik had al iemand op de bank tegenover me zitten en ik kreeg nog een bezoeker die bang was dat hij als 

3e persoon er niet bij mocht.

Toevallig komt Handhaving langs en heb ik gevraagd of we met z’n 3-tjes hier op de loungebank mochten zitten.

We mogen zelfs met meer mensen dan 3 op het terras zijn als we maar 1,5 meter van elkaar blijven.



HET RECEPT VAN DE WEEK

Het asperge seizoen is weer begonnen, dus voor deze gelegenheid 

twee gerechten met asperges. Het eerste recept is doorgestuurd 

door Edith Vormer, beheerder van De Amazone. Een recept dat net 

iets anders is dan hoe het gewoonlijk gemaakt wordt.

Aspergetaart 
(kan ook met zuurkool of prei :-)

Benodigdheden:

- Ovenschaal (vierkant, rond, wat je hebt)

- 5 plakjes bladerdeeg

- Bundel (groene)asperges (pakje zuurkool of 2 prei)

- 5-6 eieren

- Crème fraiche (half bekertje)

- Blokjes ham (of spekjes)

- 1 ui

- Geraspte kaas (+/- 200 gr)

- Boter om schaal in te vetten

• Snij de harde stukken van de asperges en kook ze 10-15 min. (spoel zuurkool af en knijp het uit  

of snijd de prei in ringen)

• Verwarm de oven voor op 180-200C

• Snij de ui en fruit deze aan, bak de ham/spekjes ook mee

• Vet de bodem en zijkanten van de ovenschaal in en bekleed deze met de, ontdooide, bladerdeeg

• Strooi een laagje geraspte kaas over de bodem, +/- de helft

• Snij de asperges op lengte van de schaal en leg ze om en om, naast elkaar in de schaal  

(bij zuurkool (prei) de helft verdelen over de kaasbodem)

• Verdeel de gebakken spek en ui over de laag in de schaal

• Meng de eieren, crème fraiche, voeg zout, peper, kruiden naar smaak toe en meng het door elkaar

• Giet het mengsel over de laag in de schaal

• Verdeel nu de andere helft asperge, incl. de afgesneden delen (zuurkool of prei) hier bovenop

• Als laatste de overgebleven kaas over de bovenkant strooien

Zet nu de schaal 30-45 min in de oven halverwege op een rooster (kijk na een half uur even of  

het eimengsel goed stolt, anders even “gaatjes” maken in de geraspte kaas)

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

Mail je recept en foto naar:  peter.schrauwen@maatvast.nl
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HET RECEPT VAN DE WEEK 

Het 2e recept is van Tine Buis vanuit het Dorpshuis Badhoevedorp.

Asperges traditioneel

Elke woensdag koken wij een heerlijk 3-gangen menu voor alleenstaande 

ouderen in het Dorpshuis Badhoevedorp. Het is iedere week weer een 

verassing wat wij gaan eten. Behalve wanneer wij vis eten dat melden wij 

wel van te voren  want helaas houdt niet iedereen van een visje.

Ook als het een gerecht is wat de mensen niet kennen of zelf niet meer 

maken zijn de complimenten groot. De blije gezichten als iedereen heerlijk 

zit te smullen, daar kan ik zo van genieten. De dankbaarheid van de mensen 

is zo groot, dan denk ik bij mijzelf wat is dit toch heerlijk om te doen met alle 

vrijwilligers die heerlijk in de keuken helpen.

Nu is er helaas een Corona en waren wij genoodzaakt de deuren te sluiten, niet echt leuk voor mij en onze 

trouwe mede koks die ik verschrikkelijk mis op dit moment. De gezelligheid in de keuken de grappen en 

grollen over en weer, heerlijk een muziekje aan terwijl wij aan het werk zijn….. het kan even niet. Ik hoop dat 

wij snel weer de maaltijden mogen bereiden, want nogmaals ik mis de gasten de vrijwilligers en de gezellig-

heid. Ik hoop iedereen weer snel te zien nogmaals ik mis jullie en blijf gezond. Omdat het nu vol op asperge-

tijd is heb ik hier nog een receptje voor iedereen, natuurlijk ook de lezers van de nieuwsbrief!

Ingrediënten:

- Asperges (ongeveer 1 pond per persoon (grote eter) anders een half pond)               - Roomboter

- Zout / peper                         - Ham, gekookt eitje

- Voor de liefhebber een gerookte casselerrib van de slager                    - Krielaardappeltjes / peterselie

Bereiding:

• Schil de asperges en kook ze gaar. Krieltjes koken met wat zout tot ze gaar zijn. Ham in kleine reepjes 

snijden en het eitje in blokjes. Casselerrib even bakken in de koekenpan, geen zout en peper gebruiken.

• Asperges op een bordje, daarna eitje en ham er op. Krielaardappeltjes met peterselie bestrooien. 

• Roomboter smelten en over de asperges gieten. Casselerrib op je bordje erbij en wat bakvet over je 

aardappeltjes gieten.

Eet smakelijk! Lieve groetjes,

Tine Buis
Dorpshuis Badhoevedorp

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

Mail je recept en foto naar:  peter.schrauwen@maatvast.nl
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Omdat Tine Buis haar moppen in deze periode niet kwijt kan in de maandelijkse nieuwskrant van 

Dorpshuis Badhoevedorp, krijgt ze in deze nieuwsbrief een plek. 

Hier haar mop van deze week;

Een ouder echtpaar nodigde zijn jongere buren uit om eens te komen eten.

Telkens als de oude man zijn vrouw iets vroeg, begon hij met .... ‘schatje’, ‘.... lieveling’, .... ‘duifje’, .....

‘honnepon’ enzovoorts.

De jonge buren waren enorm onder de indruk, want ... het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd !!

Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de jonge buurman tegen de man:

“Ik vind het zo mooi en zelfs ontroerend dat u uw vrouw na al die jaren dat jullie al samen zijn, nog steeds 

koosnaampjes geeft”.

De oude man boog zijn hoofd en antwoordde .........:

Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen”

GRIENEN MET TINE

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Vorige week werd ik gebeld door Maarten. Ik moest lachen 

toen ik hoorde wie het was en Maarten vroeg natuurlijk 

waarom ik moest lachen. Goede vraag Maarten! Eigenlijk 

moest ik lachen omdat het goed met mij gaat en ik het niet 

nodig vind dat Maarten tijd aan mij besteed, ik heb liever dat 

zijn aandacht gaat naar mensen die dat wel nodig hebben.

Ik ben namelijk de introvert uit het plaatje. Iemand stuurde mij 

dit toe en ik vond het erg toepasselijk. Ik heb de neiging mij een 

beetje af te sluiten voor de ellende in de wereld van dit moment. 

Ik besef enorm goed dat er enorm veel leed is, maar het helpt 

niemand als ik een beetje ga zitten sippen. Ik probeer zoveel 

mogelijk te genieten van alle positieve dingen om mij heen.

RITA MEIER: ‘DE INTROVERT’



VERVOLG RITA MEIER: ‘DE INTROVERT’

Samen zijn we sterk!

Ik heb mijn gezin om me heen, ik woon in comfortabel huis met een lekkere tuin en het is ook nog mooi weer. 

Mijn moeder woont naast mijn zus en zwager en samen vormen zij een gezin waardoor ik me geen zorgen om haar 

hoef te maken. Mijn schoonouders hebben elkaar, ze wonen in één van de minst getroffen provincies en met dit 

mooie weer krijgen ze gewoon bezoek op afstand in de tuin. Mijn kinderen hoeven niet naar school, dit was altijd 

een enorm stressfactor in ons leven met een opstandige ongemotiveerde puber en een autistische jong 

volwassene. Mijn man heeft een baan die gewoon door gaat waardoor we niet in financiële onzekerheid leven 

zoals andere mensen om mij heen. Waar veel mensen stress hebben nu ze meer op elkaar zitten merk ik juist dat 

ik het eigenlijk heerlijk vind om iedere avond met mijn man op de bank te zitten. 

In het pre-coronatijdperk had ik het veel te druk! Ik heb maar een contact van 12 uur bij Maatvast, maar ik had 

zoveel verplichtingen daar omheen, dat ik de laatste maanden eigenlijk continue gestrest was. Ik was vier 

avonden per week aan het “werk” maar ook overdag had ik veel verplichtingen omdat ik het moeilijk vind om 

nee te zeggen. Op het moment dat de intelligente lockdown aangekondigd werd viel er een enorme last van mijn 

schouders. De conclusie die ik hieruit kan trekken is dat ik echt iets moet veranderen in mijn leven en dat gaat ook 

zeker gebeuren! 

Ik besef dat ik een bevoorrecht mens ben en ik hoop dat ik niet de enige introvert ben waarmee het nu goed gaat. 

Ik wens iedereen, maar vooral alle extraverts heel veel sterkte in deze tijd. 

Ondanks dat we haar niet de hand kunnen schudden, staan 

we toch stil bij het 12,5 jarig dienstverband van Lydia Hibbel, 

op dit moment assistent-beheerder in het cluster Zuid en 

vooral werkzaam in het Ontmoetingscentrum. 

Lydia, van harte! We hopen dat je nog vele jaren werkzaam 

blijft voor Maatvast. 

Zelf wilde Lydia ook nog even reageren op haar jubileum, 

zie hieronder;

Lydia: in deze bizarre tijd zijn de lichtpuntjes belangrijk. 

Mijn zoon die 16 jaar is geworden. 

Mijn man die Abraham heeft ontmoet. En het examenjaar van mijn 

zoon ,wat natuurlijk heel anders is verlopen dan normaal, bizar gewoon. Dit allemaal natuurlijk niet groots 

gevierd. We houden ons aan de regels.

En dan het moment dat je op 15 april 12,5 jaar in dienst bent. Een fijn gevoel en even in het zonnetje gezet 

met een grote bos bloemen. Iedereen bedankt voor de felicitaties.

LYDIA HIBBEL 12,5 JAAR IN DIENST



12,5 jaar in vogelvlucht 

Mijn loopbaan begint in het Ontmoetingscentrum. Veel avonddiensten gedraaid zodat ik overdag bij mijn kids kon 

zijn. Na een paar jaar ben ik gaan assisteren in meerdere buurtcentrums in Hoofddorp.

Om na enkele jaren weer terug te keren naar het Ontmoetingscentrum. Overal heb ik met veel plezier gewerkt 

met lieve en fijne collega’s. En nu mis ik de drukte en de gebruikers van het Ontmoetingscentrum en het contact 

met de collega’s.

Ik kijk uit naar het moment dat we onze deuren weer mogen openen, in welke vorm dan ook.

En dat lichtpunt gaat zeker komen….!

Groetjes, Lydia

VERVOLG LYDIA HIBBEL 12,5 JAAR IN DIENST

Artikel op Nu.nl 18 april 2020

Veel mensen willen nu graag hun kwetsbare buren helpen met dingen die zij nu niet meer kunnen of durven 

uit angst besmet te raken met het coronavirus. Maar mensen kunnen zich ook juist bezwaard voelen om 

om hulp te vragen of om hulp te aanvaarden. Hoe pak je het aan als je graag iets voor de mensen in je buurt 

wil doen?

Een groot spandoek aan de gevel van het pand van studentenvereniging Vindicat trekt de aandacht in het 

centrum van Groningen. Studenten bieden aan voor inwoners van de stad boodschappen te doen, de hond 

uit te laten, op kinderen te passen of een praatje voor de gezelligheid te maken. En zo zijn er nog veel meer 

initiatieven om elkaar te helpen.

Zoals buurtbewoners die het gezamenlijke speeltuintje schoonmaken of die hun tuin aanbieden aan 

mensen met een klein huis. Pien van der Hoff uit Ede stelt haar weiland en speeltoestellen in de tuin twee 

keer per week beschikbaar voor gezinnen die thuis niet veel speelruimte voor kinderen hebben. 

“Ik wil mensen de mogelijkheden geven even te ontsnappen aan de situatie”, zegt Van der Hoff.

ZO BIED JE HET BESTE CORONA-HULP AAN 
AAN JE BUREN

We blijven verbonden met elkaar!



Meer hulp aangeboden dan gevraagd

Hulp aanbieden of om hulp vragen kan via online platforms zoals Facebookgroepen of het digitale prikbord 

Gewoon mensen die mensen willen helpen. Volgens een woordvoerder van dat platform bieden inmiddels ruim 

40.000 mensen hun hulp aan. Daarbij valt het op dat er meer mensen zijn die hun hulp aanbieden dan mensen die 

om hulp vragen.

Dat is niet vreemd, vindt Lucas Meijs, hoogleraar Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk aan de Rotterdam 

School of Management, Erasmus Universiteit. “Mensen vragen niet zomaar hulp via internet aan mensen die ze 

niet kennen”, zegt hij. “Je vraagt niet: ‘wie kan er voor mij boodschappen doen? De sleutel ligt onder de deurmat.’ 

Als zo’n hulpplatform op een gemeenschap is gebaseerd waarin iedereen elkaar kent, bijvoorbeeld bij de 

sportvereniging of de kerk, dan is dat een stuk makkelijker.”

VERVOLG CORONA-HULP AAN JE BUREN

We staan niet graag bij mensen in het krijt

Het kan ook lastig zijn een royaal hulpaanbod te accepteren. Zo stelt oud-stewardess Meta van de 

Wetering haar riante boerderij in Limburg gratis ter beschikking aan zorgmedewerkers die zich nu thuis 

moeten isoleren van hun eigen gezin. “Je leest verhalen van verpleegkundigen die als ze thuiskomen alleen 

maar op hun slaapkamer zitten uit angst hun ouders van zeventig plus te besmetten”, 

zegt Van de Wetering. “Wij hebben hier plek zat. Hier kunnen ze op adem komen.”

Hoewel haar aanbod veelvuldig op sociale media gedeeld wordt, heeft nog niemand het aanbod 

aangenomen. “Dat is fijn, want blijkbaar heeft niemand hulp nodig”, zegt Van de Wetering. 

“Maar ik denk ook wel: waar komt die terughoudendheid vandaan?”

Bied persoonlijk je hulp aan

“Wellicht hebben mensen moeite met hulp vragen omdat ze bang zijn dat ze er iets terug voor moeten 

doen, of ze vinden het een te grote moeite”, zegt Meijs. Als je graag iets voor de gemeenschap wil doen, 

kun je dat volgens hem het beste doen door langs de deuren te gaan om persoonlijk je hulp aan te bieden.

Doe daarbij een concreet aanbod. “Vraag niet: ‘kan ik je ergens bij helpen’, maar zeg: ‘ik ga boodschappen 

doen, kan ik nog wat voor je meenemen?’”, zegt Meijs. “Dan voelen mensen zich minder bezwaard en blijft 

de gelijkwaardigheid bewaard.” Blijf de hulp ook actief aanbieden. “Bel later nog eens aan als mensen het 

aanbod nu afslaan, maar dring je niet op.”

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!


