
De wereld is
mooi hoor!’

Barnevelders voor onbepaalde tijd op wereldreis. p 2Muziektalent krijgt 
kansen in Barneveld.
p 6

Nachtvlinders fladderen uit 
onder de rook van Barneveld. 
p 13

Weekend
Barneveldse Krant-nl

86 jaar en 
nog steeds 
vrijwilliger

Pa
u

w
 M

ed
ia

Zaterdag 7 
december 2019



‘Leuk om mensen  
blij te maken’
,,Ik vind het zo zielig als iemand helemaal al-
leen aan een tafeltje zit’’, vertelt de 12-jarige 
Hannah van Campen. Tijdens een bezoekje 
aan het revalidatiecentrum in Norschoten 
waar haar tante zat, besloot Hannah bij een 
oudere man die helemaal alleen aan een 
tafeltje zat aan te schuiven. ,,Hij vond het 
heel fijn dat ik een praatje kwam maken. En 
ik vond het zelf ook gezellig.’’
 
Het was voor de Barneveldse scholiere 1,5 
jaar geleden aanleiding om na een bezoekje 
aan Norschoten met vriendin Myrthe van 
de Wal (12) te informeren of ze vaker langs 
mochten komen. Inmiddels gaan de twee 
brugklasleerlingen van het JFC samen met 
konijn Flappie langs bewoners om hen gezel-
schap te houden.
 
Eens in de twee weken op donderdagmiddag 
gaan ze op bezoek bij huiskamer 3 en 4 waar 
vooral cliënten met dementie verblijven. 
De bewoners kunnen het konijn aaien of 
knuffelen terwijl Hannah en Myrthe hen de 

oren van het hoofd kletsen. ,,We praten over 
van alles. Het gaat vaak vanzelf. Soms gaat 
het over het konijn, maar we praten ook over 
heel andere dingen. We hebben ook een keer 
onze cavia meegenomen, maar die poepte 
heel veel’’, lacht Hannah.
 
EXTRA UUR KLETSEN ,,Leeftijdsgenootjes 
snappen niet altijd dat we dit werk doen. ‘Je 
kan toch veel leukere dingen doen’, zeggen 
ze dan. Maar ik vind het heel leuk en ik heb 
nog genoeg tijd om andere dingen te doen. 
Het is maar een uurtje in de twee weken en 
daar maak je zoveel mensen blij mee. Ik zie 
het eigenlijk gewoon als een extra uurtje 
kletsen’’, vertelt Hannah.
De vriendinnen vinden het vooral leuk 
dat de bewoners zo blij worden van hun 
aanwezigheid. ,,Het leukst is om mensen blij 
te maken’’, vertelt Myrthe. ,,Dat ze lachen 
omdat wij er zijn.’’ Ook Hannah is het hier 
mee eens. ,,De meeste bewoners hebben 
wel familie, maar die zien ze niet zo vaak. 
Ze worden heel vrolijk als wij langskomen. 
Soms geven we een complimentje als ze bij-
voorbeeld naar de kapper zijn geweest. Dat 
vinden ze heel leuk.’’

 

FANATIEK Ook doen ze wel eens spelletjes 
met de bewoners. ,,Dan gaan we bijvoor-
beeld een ballon overgooien. De meesten 
worden dan ineens heel anders. Ze zijn heel 
fanatiek.’’  
Hannah kan zich vooral een specifiek 
moment herinneren: ,,Er is een mevrouw in 
de groep die altijd heel stil is. Als we tegen 
haar praten, reageert ze niet. Tot ik op een 
gegeven moment een liedje begon te zingen 
en zij ineens met me mee ging zingen. Dat 
vond ik zo mooi.’’
 
Toch vonden ze het in het begin wel span-
nend om met de bewoners te praten. ,,Geluk-
kig is er ook altijd iemand van Norschoten 
bij om te kijken of het goed gaat. De mede-
werkers hielpen ons ook om te leren hoe we 
het best met de bewoners om kunnen gaan’’, 
vertelt Hannah. Myrthe: ,,Inmiddels weten 
we hoe we dit moeten aanpakken. Bijvoor-
beeld als een bewoner vertelt dat ze haar 
kinderen uit school moet ophalen. Op zo’n 
moment kun je het best de aandacht afleiden 
en zeggen dat dat later wel komt.’’
 
VOORDEEL Volgens Hannah brengt het feit 
dat ze nog zo jong zijn vooral voordelen met 
zich mee. ,,Soms is het voor ons makkelijker 
om contact te maken met de bewoners, om-
dat we nog kinderen zijn. Sommige bewo-
ners denken zelf dat ze nog heel jong zijn of 
in hun kindertijd zitten. Het is voor ons dan 
makkelijker om met ze te praten. Ze denken 
ook wel eens dat wij hun kinderen zijn.’’
 
AANRADER Hannah en Myrthe raden het 
leeftijdsgenootjes dan ook aan om vrijwilli-
gerswerk te doen. ,,Je leert jezelf beter ken-
nen en komt er achter wat voor soort werk 
bij je past.’’ Zelf hopen ze dat ze nog lang 
vrijwilligerswerk bij Norschoten kunnen 
blijven doen. ,,Het is maar een uurtje en het 
levert veel op.’’
 
Inmiddels hebben ze ook andere kinderen 
enthousiast gemaakt. Vorig jaar in groep 
8 van de Willem van Oranjeschool heeft 
Myrthe haar spreekbeurt gehouden over het 
vrijwilligerswerk dat ze doet bij Norschoten. 
,,Een paar klasgenootjes leek het zo leuk dat 
ze inmiddels ook vrijwilligerswerk in een 
verpleeghuis doen. Het is goed om aandacht 
aan dit werk te besteden zodat mensen weten 
dat ze dit ook kunnen doen.’’ Want volgens 
de meisjes is het erg belangrijk dat dit werk 
gedaan wordt. ,,De mensen die we bezoeken 
zijn best wel eenzaam. Met ons gezelschap 
kunnen we het leuker voor ze maken.’’
 
TOEKOMST Dankzij haar vrijwilligerswerk 
bij Norschoten weet Myrthe inmiddels zeker 
dat ze later ook in de zorg wil werken. ,,Ik 
zou graag met oudere mensen of misschien 
met kinderen willen werken. Het is leuk om 
dat nu alvast te oefenen. Ik denk ook dat het 
goed is voor later dat ik dit al als vrijwilli-
gerswerk heb gedaan.’’ Hannah weet nog 
niet zeker of ze hier later mee aan de slag wil 
gaan. ,,Ik denk dat ik dierenarts wil worden.’’

‘Ik zou niet zonder  
vrijwilligerswerk kunnen’

Jong en oud zet zich in voor bewoners van 
zorgorganisatie Norschoten in Barneveld

Gré Stronkhorst is met 
86 jaar de oudste 
vrijwilliger bij 
Norschoten in Barneveld. 
Ook 12-jarigen Myrthe 
van de Wal en Hannah 
van Campen behoren tot 
de ruim 650 vrijwilligers 
van de zorgorganisatie. 
Vandaag, op nationale 
vrijwilligersdag, doen ze 
hun verhaal.

Jessica Kapelle

 p Vijf ochtenden helpt Gré de verpleegsters bij Klaverweide 3 en 4 met onder andere het eten, de was en het doen van activiteiten met bewoners met dementie. 
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 ‘Vrijwilligerswerk hielp mij 
uit het dal te klimmen’
 
,,Ik zou niet meer zonder dit werk kun-
nen’’, zegt de 86-jarige Gré Stronkhorst vol 
enthousiasme. Als oudste vrijwilliger van 
zorgorganisatie Norschoten zet de Barne-
veldse zich zes dagen per week in voor de 
bewoners. ,,Je maakt andere mensen heel 
blij met de tijd en aandacht die je voor ze 
hebt, maar daarnaast ga je je er zelf ook veel 
beter door voelen.’’
 
Na het overlijden van haar man, met wie Gré 
samen een kruidenierswinkel in Lunteren 
had, viel ze in een gat. Voordat hij overleed 
heeft ze 3,5 jaar intensief voor hem had ge-
zorgd. ,,Ik was in de periode nadat hij over-
leed best eenzaam. Ik had weinig mensen 
om me heen en mijn kinderen woonden niet 
in de buurt. Na een rouwtijd van ongeveer 
twee jaar wilde ik mijn leven weer op de 
rails krijgen.’’
 In de Barneveldse Krant zag ze een vrijwil-
ligersvacature van Welzijn Barneveld. ,,Zij 
waren op zoek naar iemand die twee keer 
per week met een bewoner een sigaar wilde 
roken en verstelwerk in de linnenkamer kon 
doen. Daar is het begonnen.’’ Een jaar lang 
rookte Gré samen met de bewoner twee keer 
in de week een sigaar terwijl ze uitgebreid 
een praatje maakten, tien jaar lang deed 
ze verstelwerk in de naaikamer. Daarnaast 
pakte ze ook allerlei andere taken op zoals 
het eten klaarmaken en kletsen met andere 
bewoners.

 Nu, vijftien jaar later, zou Gré het vrijwilli-
gerswerk niet meer willen missen. Inmiddels 
is ze zes dagen per week bij Norschoten te 
vinden. Vijf ochtenden helpt ze de zorgme-
dewerkers bij Klaverweide 3 en 4 met onder 
andere het eten, de was en het doen van 
activiteiten met bewoners met dementie. Op 
woensdagen ondersteunt ze bij de creatieve 

club bij de locatie aan de Kweekweg, waar 
ze bewoners helpt met bijvoorbeeld breien, 
haken en “mozaïeken”.
,,Eigenlijk doen vrijwilligers vooral de leuke 
dingen. Een spelletje doen, aardappels 
schillen, een wandeling maken. De verzor-
genden daarentegen doen de zware taken. 
Zij moeten tegenwoordig al zoveel doen en ik 
vind het fijn dat ik hun werk op deze manier 
kan verlichten. Dat geeft veel voldoening. 
Daartegenover staat dat ze mij alles toever-
trouwen, dat is een fijne wisselwerking.’’

 Inmiddels kent Gré dan ook bijna iedereen 
bij Norschoten. ,,Als ik hier binnenloop, 
begroet iedereen me. Norschoten is mijn 
tweede thuis geworden. Ik kan er altijd op 
terugvallen. Deze mensen zijn mijn familie.’’
 Ondanks haar leeftijd gaat het Gré allemaal 
goed af. Iedere ochtend vertrekt ze vanuit 
haar woning in De Vaarst naar Norschoten. 
,,Ik ben blij dat ik dit vrijwilligerswerk al zo 
lang kan doen en ik hoop dat ik het nog vele 
jaren kan blijven doen. Er wordt vaak gezegd 
dat je van vrijwilligerswerk fitter blijft en 

dat het goed voor je is. Dat zou dus zomaar 
kunnen kloppen.’’
 
BIJDRAGE ,,Ik zou het iedereen aanraden om 
aan de slag te gaan als vrijwilliger. Vooral 
als je er alleen voor komt te staan. Het helpt 
je om dingen weer op te pakken en je leven 
op de rit te krijgen. Je maakt veel nieuwe 
contacten en bouwt een eigen netwerkje 
op. Vrijwilligerswerk heeft mijn leven weer 
betekenis gegeven. Je maakt andere mensen 
heel blij met de tijd en aandacht die je voor 
ze hebt, maar daarnaast ga je je er zelf ook 
veel beter door voelen.’’
 
OPENSTELLEN Vooral het werken met andere 
mensen wordt Gré blij. ,,Je leert veel van el-
kaar. Het werk heeft me geholpen om opener 
te worden. Ik was altijd erg op mezelf. Dit 
vrijwilligerswerk bij Norschoten heeft me 
geleerd om samen te werken en met anderen 
te overleggen. Je bent uiteindelijk nooit te 
oud om te leren.’’
 
,,Ik ben van oorsprong verpleegster. Het hel-
pen van mensen zat er altijd al in.’’ Het mo-
ment dat haar het meest is bijgebleven, was 
het vieren van Pinksteren met een groep 
dementerenden, waaronder een echtpaar 
dat elkaar niet meer herkende. ,,Ik vroeg 
hen naar de betekenis van deze feestdag. 
Ineens begonnen een paar bewoners samen 
een liedje over Pinksteren te zingen. Dat was 
zo bijzonder. De bewoners herkenden hun 
eigen familie vaak niet meer, maar blijkbaar 
zit sommige kennis van vroeger toch nog 
ergens in hun geheugen.’’

Volgens haar is het belangrijk dat vrijwilli-
gers dit werk bij Norschoten doen. Het feit 
dat ook kinderen al vrijwilligerswerk doen, 
vindt ze heel leuk. ,,Fijn dat ook jonge men-
sen zien hoe belangrijk het is om iets voor 
anderen te doen. Een uurtje kan al een ver-
schil maken. Alle vrolijkheid die je ervoor 
terugkrijgt zou ik niet meer willen missen.’’

 p De bewoners van Norschoten kunnen het konijn aaien of knuffelen terwijl Hannah en Myrthe hen de oren van het hoofd kletsen.

 p Myrthe en Hannah gaan met konijn Flappie bij de bewoners van Norschoten langs.
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