
Een steentje bijdragen aan de maatschappij door 
vrijwilligerswerk te doen, is dat niet iets voor ouderen?  
Drie Intens-lezeressen bewijzen het tegendeel. Ze vertellen 
over hoe zij gratis en voor niets werk verrichten, met plezier!

kanjers!
Vrijwilligers zijn
Geluk, voldoening en werkervaring…
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D e eigenaar van de duikschool woont bij me in de 
straat. Ik zag hem met zijn grote aanhanger van 

Red Lobster Divers vaak voorbij rijden. Dat maakte 
me nieuwsgierig. Op een dag ben ik met de vraag: ’wat 
doe jij nou precies?’ op hem afgestapt. Als antwoord 
nodigde hij mij uit om een kijkje te komen nemen bij 
de duikschool. Ik raakte meteen enthousiast en wilde 
daar graag aan de slag! Ik houd namelijk ontzettend 
van zwemmen en duiken.
Red Lobster Divers is een duikschool voor jong en oud 
met een lichamelijke of geestelijke beperking. Iedere 
maandagavond help ik met duiklessen en om de week 
geef ik ook les op vrijdagavond. We zetten op zo’n 
avond eerst alle spullen in elkaar en bereiden de les 
voor. Zodra de deelnemers er zijn, drinken we samen 
koffie. We zorgen dat alle deelnemers klaar zijn om 
het water in te gaan. Daarbij laten we ze zo veel moge-
lijk zelf doen en sturen bij als daar vraag naar is. Een 
nieuwe deelnemer kan eerst een-op-eenbegeleiding 
krijgen. De begeleiding proberen we vervolgens zo ver 
als mogelijk af te bouwen.
Deelnemers met een lichamelijke beperking help ik 
met zwemmen en duiken. Als ze een geestelijke be-
perking hebben, hoef je ze lichamelijk niet zo vaak te 
helpen. Maar ik houd ze wel goed in de gaten en help 
ze als het nodig is. 
We hebben deelnemers met ADHD, downsyndroom 
en autisme, maar ook deelnemers met een spierziekte 
of spasme. Ik ben niet altijd op de hoogte van de be-
perking. Als het voor mij niet noodzakelijk is om dat 
te weten, wordt me dat niet verteld. We willen alle 
deelnemers benaderen, zoals we mensen zonder be-
perking benaderen. Het is fijn om zo met mensen be-
zig te zijn. Je krijgt er zelf ook veel voor terug, ook al is 
dat geen geld. Het werk maakt me vrolijk en het geeft 
me energie. Het gaat niet alleen om duiklessen die je 
geeft; de deelnemers krijgen ook meer zelfvertrouwen 
en ze leren vaardigheden op sociaal gebied. Het werk 
maakt me blij en als jongste vrijwilligster van onze 
club wil ik hier nog heel lang mee doorgaan.

Ellen (17): 
Het is fijn om zo met 
mensen bezig te zijn M ijn beste vriend liep stage bij jongerencentrum 

Dynamo in Eindhoven. Als stage-opdracht 
richtte hij een groep op die zich zou bezighouden 
met het organiseren van concerten. Hij vroeg of ik 
hem daarbij wilde helpen. Dat is nu vier jaar geleden. 
Sindsdien hebben we een groep van twintig vrijwil-
ligers die eens in de maand een concert organiseert 
op het gebied van emo- en punkrock: alternatieve 
muziek.
We zijn heel klein begonnen met optredens van band-
jes uit de omgeving. Intussen zijn we echt gegroeid en 
hebben we steeds vaker concerten met grote namen. 
We werken er hard voor om bepaalde namen in Dy-
namo te krijgen. Er zijn altijd bepaalde bands die je 
graag eens op het podium wilt hebben. Als dat dan 
lukt, geeft het echt een kick.
Zelf ben ik helemaal weg van concerten en festivals. 
Het is geweldig als je kunt zeggen dat je zelf zo’n con-
cert hebt georganiseerd. Maandelijks komen er zo’n 
150 bezoekers op af, soms zelfs wel meer. Tijdens zo’n 
concert zie je dat bezoekers echt gelukkig worden van 
de muziek. Ze gaan uit hun dak en dat is heel gaaf om 
te zien. Omdat ik het liefst zeven dagen per week con-
certen bezoek, vind ik het juist heel leuk om dit vrij-
willigerswerk te doen. Het is ook erg prettig werken 
bij Dynamo, omdat de vaste medewerkers veel dingen 
aanmoedigen. Als je een goed idee hebt, staan ze voor 
je klaar en je mag alles uitproberen.

Marieke (22): 
Ik zie bezoekers gelukkig worden van de muziek

Ik ben tijdens concerten meestal 
stagemanager. Dat betekent dat ik 
me bezighoud met het begeleiden 
van artiesten vanaf het moment 
dat ze binnenkomen totdat ze 
weer weggaan. Ook zorg ik voor 
promotie. Dan gaan we flyeren 
tijdens concerten bij andere pop-
podia, zoals 013 in Tilburg en de 
Melkweg in Amsterdam. 
Het vrijwilligerswerk kost me zo’n 
tien uur per week. De ene week 
wat meer dan de andere. Zo komt 
binnenkort mijn lievelingsband 
Zebrahead naar Dynamo, dan be-
steed ik nog meer tijd aan promo-
tie. Omdat ik helemaal weg ben 
van die band, wil ik er nog harder 
aan trekken en dan kost het me 
dus meer tijd. Maar dat heb ik er 
graag voor over. 
Ik zie mezelf dit nog lang doen, 
want het is superleuk. En het staat 
nog goed op mijn cv ook! 
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Vertel ons waar en waarom. Mail naar 
redactie@intens-magazine.nl

 Doe jij 
vrijwilligerswerk? Wil jij ook vrijwilligerswerk doen?

Op www.vrijwilligerswerk.nl staan per provincie de vrijwilligerscentrales 
die kunnen bemiddelen met organisaties waar jij graag een steentje zou 
willen bijdragen. Ook vind je er veel informatie over de plaatsen waar je 
terecht kunt voor vrijwilligerswerk. Te
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M ijn moeder werkt bij het 
vrijwilligersbureau dus het 

was voor mij vanzelfsprekend om 
vrijwilligerswerk te doen. Op mijn 
dertiende begon ik als vrijwilliger 
bij de Roefeldag, dat is een dag 
waarop basisschoolkinderen mo-
gen kijken bij bedrijven. Ik help 
jaarlijks mee en zit sinds dit jaar 
ook in het Roefelcomité, dan zorg 
je voor de invulling van de dag.
Jaren later - ik was intussen ne-
gentien - heb ik vanwege psychi-
sche problemen een tijdje dagbe-
handeling gehad bij de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ). Daar 
werd borderline geconstateerd. Na 
de behandeling kon ik niet wer-
ken, maar ik wilde ook niet thuis 
blijven zitten. Daarom ben ik op 
verschillende plaatsen vrijwilli-
gerswerk gaan doen. 
Nu werk ik om de week een mid-
dag in het weekend in een mu-
seum. Het is erg leuk om daar te 
werken. Je voelt dat mensen heel 
dankbaar zijn, omdat je ook echt 
belangrijk voor ze bent. Dat geeft 
veel voldoening. 
Ook zet ik me in als vrijwilliger 
bij de GGZ. Sinds kort werk ik 
drie dagen per week bij het cliën-
tenbelangenbureau van de GGZ. 
Omdat ik het werk nog maar pas 
doe, loop ik op verschillende afde-
lingen mee. Op dit moment werk 
ik tijdens de inloopochtenden. 

Simone (23): 
Je voelt de dankbaarheid

Dan komen cliënten voor een 
kopje koffie en een praatje. De 
meeste cliënten verblijven daar al 
jaren, het zijn vaak dezelfde men-
sen die binnenkomen voor een 
bakkie. En binnen de instelling 
leer ik veel nieuwe mensen ken-
nen. Het is een fijne omgeving om 
te werken. Als ik tegen mijn eigen 
beperkingen aanloop, kan ik dat 
zonder schroom vragen aan col-
lega’s. Mijn baas treedt me anders 
tegemoet, omdat ik vrijwilliger 
ben. En ook de cliënten benade-
ren me anders dan de behande-
laars. Dankbaarder en minder 
dwingend.
Momenteel volg ik bij de GGZ een 
cursus tot ervaringsdeskundige. 
Met mijn ervaring als cliënt bin-
nen de GGZ hoop ik iets te kun-
nen betekenen voor anderen. Op 
deze manier krijg ik de kans om 
me te ontwikkelen. Wie weet is 
dat een opstapje naar een betaal-
de baan. Ik heb wel betaald werk 
gehad als receptioniste, maar dat 
ging na een tijdje niet goed vanwe-
ge mijn borderline. Ik ben daarom 
heel erg tevreden met het vrijwil-
ligerswerk dat ik nu doe. •
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