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Verwachtingsvol begon ik afgelopen december
aan de interviews voor dit boekje. DOCK
Haarlem wilde haar vrijwilligers in het
zonnetje zetten, maar ook de leden van de
kersverse Vrijwilligersraad een gezicht geven
voor hun waardevolle en betekenisvolle
inzet. De vrijwilligers die ik gesproken heb,
zijn DOCK Haarlem dankbaar, omdat ze in
hun ogen een kans krijgen om te doen wat
hun hart begeert en ik weet zeker dat die
dankbaarheid wederzijds is.
Bij DOCK Haarlem zijn er meer dan tweehonderd vrijwilligers en twintig stagiair(e)s
aangesloten. Ik zou ze allemaal een stem
willen geven, maar van de opdrachtgever
moest ik me beperken tot twaalf vrijwilligers
en drie professionals. Toch heb ik daarnaast
ook nog twee stagiair(e)s geïnterviewd om
het verhaal compleet te maken.

Tijdens het interviewen realiseerde ik me hoe
belangrijk het vrijwilligerswerk is; Onmisbaar
voor de stad en even belangrijk voor de
organisatie. Om die reden draag ik dit boekje
dan ook op aan alle vrijwilligers bij DOCK
Haarlem en dank eenieder die mee heeft
gewerkt om dit boekje mogelijk te maken.

Tuncay Çinibulak,
journalist
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“Zo krijgen de
vrijwilligers
bij ons een
stem”
Anita
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Anita van Luit werkt nu bijna vier jaar als
manager bij DOCK in Haarlem en Zandvoort.
Ze maakt deel uit van het managementteam
van DOCK Haarlem en Zandvoort. Bij DOCK
zijn er ruim tweehonderd vrijwilligers actief
in de Huizen van de Wijk en voor initiatieven
en activiteiten in Noord, Oost en Schalkwijk,
en in Zandvoort. Ook zijn ze gekoppeld aan
andere centra met samenwerkingspartners.
“Vrijwilligerswerk is een waardevolle aanvulling op ons professionele aanbod,” vertelt
Anita op haar werkkamer in wijkcentrum
Alleman aan de Jan Sluyterstraat. “Onze
vrijwilligers zijn betrokken bij diverse activiteiten
zoals wandelgroepen, lesgeven, fietsles
geven, coachen, speeltuinbeheer, het organiseren van eettafels en veel verschillende
recreatieve activiteiten. Ook spelen zij een rol
bij de welkomstfunctie in de genoemde Huizen van de Wijk als gastheer of gastvrouw.
En natuurlijk moeten we de formulierenbrigade niet vergeten.” Deze laatste helpt
Haarlemmers bij het invullen van formulieren
voor bijvoorbeeld aanvragen van toeslagen.

Anita vertelt dat alle vrijwilligers een contactpersoon binnen de organisatie hebben en dat
ze altijd de mogelijkheid hebben trainingen te
volgen. Hiermee wordt een goede inzet en
ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijwilligers
gefaciliteerd. “Bijvoorbeeld een BHV(bedrijfshulpverlening) of EHBO-(eerste hulp
bij ongelukken) training of een workshop over
het signaleren van huiselijk geweld.”
Om de positie van het vrijwilligerswerk binnen
DOCK Haarlem te verbeteren, is in november
2021 een zeskoppige Vrijwilligersraad in het
leven geroepen. “Zo krijgen de vrijwilligers bij
ons ook een stem,” gaat Anita verder.
“Deze raad kan gevraagd en ongevraagd
advies geven aan het managementteam,
zodat we onze dienstverlening verder vorm
kunnen geven en verbeteren.” In haar ogen
geven de vrijwilligers de stad kleur en kunnen
door hen vraag en aanbod beter op elkaar
afgestemd worden. Ook worden mensen
aan elkaar of aan een organisatie gekoppeld
om samen sterker te staan. “Het is dus een
win-winsituatie voor de vrijwilligers, voor
DOCK en voor de Haarlemmers.”

De leden van de Vrijwilligersraad stellen zich voor

“Het is uniek zo’n raad”
“Ik ben graag dienstbaar aan de medemens,”
zegt Hans Germans van de Vrijwilligersraad,
die zich al vanaf 2018 inzet voor DOCK
Haarlem. “De tijd en energie die ik erin stop,
komt in veelvoud terug als liefde en dankbaarheid,” gaat hij verder op het wijkcentrum
De Horizon in Noord. Hans is vrijwillig
chauffeur die een paar keer per maand op
de DOCK-bus rijdt. Ook helpt hij mee met
de fietsmaatjes-tour.

team terug te koppelen naar de vrijwilligers.
Bovenal doen we aan belangenbehartiging.”
De Vrijwilligersraad komt drie keer per jaar
bijeen en buigt zich over diverse thema’s.
“Op zich zal dat niet al te moeilijk gaan, want
we weten als vrijwilligers heel goed wat er
op de werkvloer leeft.” Tijdens de eerste
bijeenkomst van de raad op 11 januari 2022
heeft hij de communicatie op de agenda
gezet. “Alles staat of valt met communicatie,
dus dat moeten we zeker goed doen.”

In zijn professionele leven heeft hij elf jaar de
kost verdiend met een rijdende supermarkt,
een zogenaamde SRV-wagen. Daarnaast
heeft hij 34 jaar gewerkt als kostenbeheerder van een kerkgebouw en was hij lid van
de Kostersbond regio Noord-Holland en
Utrecht. Ook is hij twintig jaar lang voorzitter
geweest van de werkgroep Commissie
Arme Kant van Haarlem-Noord (CAHN).
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Hij vertelt verder dat hij in de Vrijwilligersraad
zit om een schakel te zijn tussen al die vrijwilligers bij DOCK Haarlem en het managementteam. “Het is uniek, zo’n raad,” geeft hij
te kennen. “Doel is om het vrijwilligerswerk
nog beter te doen en aan te bieden, maar
ook om het beleid van het management-

Hans

“Een glimlach van iemand
is onbetaalbaar”
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Tila Cornelissen-Spierings werkt in de
Buurtwinkel Marsmanplein als creatief
leidster en kookt tweemaal in de week ‘een
gezonde maaltijd’ voor de buurtbewoners.
Ze komt uit de sector onderwijs en welzijn,
heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.
In mei 2019 begon ze voor twee uurtjes per
week als leidster van de creatieve damesclub, en in maart 2020 ging ze koken voor
de buurt op de dinsdag en de vrijdag.
“We koken om mensen blij te maken,” zegt
ze enthousiast terwijl ze met een andere
vrijwilligster een witlofschotel met gebakken
aardappelen bereidt op deze vrijdagmiddag.
“Een glimlach van iemand is onbetaalbaar,
maar we doen het ook om onszelf blij te
maken natuurlijk,” lacht ze. “Daar ben ik de
organisatie zeer dankbaar voor.”
Ze roert in de erwtensoep, terwijl haar collega
de rookworst uit de pan haalt en bakken
klaarzet voor de maaltijd. “Een glimlach
toveren op het gezicht van de mensen die
een maaltijd hier komen ophalen geeft ons
veel energie,” gaat ze verder. Tila heeft een
heuse band opgebouwd met de mensen uit
de buurt. “Je maakt je soms echt zorgen als
iemand opeens niet meer komt opdagen,”
zegt ze. “Bijvoorbeeld die meneer die verhinderd was door de corona en zijn maaltijd
niet meer kon ophalen, maar toen hij er weer
was, waren we allemaal ontzettend blij.”

Het hele jaar door krijgt Buurtwinkel Marsmanplein groente, fruit en andere etenswaar
van de naburige supermarkt Plus waarmee
de vrijwilligers allerlei gerechten maken, van
spruitjes tot iets oriëntaals. Nadat ze de
bakken met de witlofschotel en gebakken
aardappelen gevuld heeft besluit ze:
“We zijn weliswaar een kleine locatie, maar
we hebben een grote uitdraai in de wijk.”
Voordat ze haar verhaal beëindigt, zegt
ze dat het vrijwilligerswerk meer aandacht
en waardering verdient. “Het moet breder
kenbaar gemaakt worden. Daar ga ik me
in de raad hard voor maken.”

Tila

“Zonder vrijwilligers storten
veel organisaties in”

Hennie
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Hennie van der Kerkhof zet zich sinds
vorig jaar in bij Buurtwinkel Hof van Leijh.
Op woensdagochtend werkt ze met de
handwerkclub en bij de infobalie en op
vrijdag met de buurtlunch-spelletjesmiddag.
Eerder heeft ze drieënveertig jaar gewerkt
als verzorgende, praktijkopleider en teamleider in de gezondheidszorg. Ze heeft een
man, drie kinderen en twee kleinkinderen.
Nadat ze gestopt was met haar werk, zocht
ze naar een zinvolle invulling van haar vrije
tijd. “Ik merkte dat contact met mensen mij
blij maakte,” vertelt ze glunderend, “maar
ook het leveren van een bijdrage aan het
welzijn van mensen.” En dat ze niet onder
druk gezet wordt, maakt het vrijwilligerswerk voor haar extra aantrekkelijk. “Ik heb
hier geen prestatiedrang of het gevoel dat
ik beter moet zijn dan een ander. Iedereen
deelt zijn eigen kennis en vaardigheden met
elkaar, zonder ellebogenwerk of jaloezie,”
vertelt ze wijzend op een workshop speciale
doosjes vouwen. “Deze dames maken dan
ook dankbaar gebruik van elkaars kennis en
kwaliteiten.”

Op zoek naar vrijwilligerswerk koos ze
bewust voor een ontmoetingscentrum.
“Hier komt alles bij elkaar en zie je de
kwetsbare kanten van de wijk,” geeft ze te
kennen. “Ik merk dat veel mensen vereenzaamd zijn.” Daar probeert ze wat aan te
doen, maar ook beantwoordt ze hulpvragen.
Hennie maakt deel uit van de Vrijwilligersraad. Ze denkt dat er nog veel winst te
behalen valt binnen het vrijwilligerswerk.
Het hoort in haar ogen beter ondersteund te
worden en het moet duidelijker zijn wat de
rechten en de plichten van de vrijwilliger zijn.
“Zonder vrijwilligers storten veel organisaties
in,” meent ze. “Daar zullen vooral de burgers
de dupe van worden. Daarom moeten we
ervoor zorgen dat dit werk fier overeind blijft
en zich nog nuttiger maakt.”
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“Nou het geeft je
ook een goed gevoel,
hoor”
Als Hennie aan de ronde tafel plaatsmaakt
voor Anneke Spanjaart komt ze met een
glimlach aanzetten. Ze doet twee jaar
vrijwilligerswerk bij DOCK Haarlem. Op de
maandag en de woensdag in principe, maar
door de coronamaatregelen komt ze alleen
op de woensdagochtend. Zij doet baliewerk,
helpt met koffieschenken en met het maken

van een tweede wandkleed. Ze heeft tot
juli 2018 als administratief medewerkster
gewerkt bij Justitie. Nadat ze de cijfertjes,
rapporten en bonnetjes vaarwel had
gezegd, zat ze opeens thuis, zonder een
dagritme, zonder enige activiteit.

“Ik wilde niet alleen maar de geraniums
watergeven,” glimlacht ze. “Dus ik zocht
naar een betere dagbesteding en kwam
zodoende in contact met DOCK,” vervolgt
ze. “Hier kom ik onder de mensen. Het is nu
weliswaar minder gezellig door de cornamaatregelen, maar normaal zitten we met
z’n allen aan de tafel waar de dames nu
bezig zijn.”

zeker: we gaan ons inzetten om het werk
van de vrijwilligers en dat van de professionals
beter op elkaar af te stemmen.” In haar
ogen kan dat door de vrijwilligers meer te
betrekken bij het systeem, door hun krachten
te bundelen, bepaalde thema’s onder de
aandacht te brengen en beter gebruik te laten
maken van elkaars kennis en kwaliteiten.

Over haar rol bij de Vrijwilligersraad kan ze
nog weinig zeggen. “We staan aan het prille
begin ervan en we moeten onze rol nog op
zien te pakken,” vindt ze. “Maar één ding is
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Anneke

Hestia

“Ik ben hier aan mijn
tweede jeugd begonnen”
Hestia Kock voelt zich de moederkloek van
de wijk en neemt graag mensen onder haar
hoede. Ze is al drie jaar gastvrouw bij
Da Vinci en is er bijna vijf dagen in de week
aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Ook
voert ze administratieve werkzaamheden
uit en ondersteunt ze het Sociale Wijkteam.
Ze is moeder van vier kinderen: twee van
haarzelf en twee van haar vriend met wie
ze samenwoont.
Acht jaar geleden moest ze door ziekte haar
werk als boekhoudster achter zich laten.
Daarna ging ze nog een paar jaar parttime
telefonische dienstverlening doen bij
gemeente Hillegom. Daar merkte ze dat ze
het veel leuker vond om met mensen te werken,
al kreeg ze veel boze burgers aan de lijn of
mensen die radeloos waren. Op een gegeven
moment ontdekte ze DOCK Haarlem.
“Ik voelde me vanaf het eerste moment
meteen thuis,” vertelt ze op wijkcentrum
Da Vinci. Toen ze nog werkte, bestond haar
gezelschap uit een computer, een telefoon,
pen en papier. “Al deed ik nog zo goed mijn
best daar, de cijfers toonden geen emotie,
zeiden niets terug en waren ook niet dankbaar. Bij DOCK is dat anders. Ik ben hier
aan mijn tweede jeugd begonnen.”

Eenzaamheid is wel iets dat in de wijk
speelt, constateert ze. ”Mensen zijn echt
verdrietig en depressief en velen hebben
behoefte aan persoonlijke aandacht. Als ze
hier komen, dan voel ik me net een moederkloek en zeg: kom maar onder mijn vleugels.
Veel mensen zijn dan ook dankbaar om
gezien en aangesproken te worden.”
Van Hestia krijgen ze de kans om even hun
verhaal te doen. “En dan gaan ze lachend
weg om de volgende dag weer vrolijk terug
te komen. We zijn een soort familie geworden.
Mensen voelen zich hier geen gast, maar
thuis.”
Hestia doet knutselwerk tijdens de voorbereidingen voor de kerst. Dan maakt ze
de overstap naar haar rol als bestuurslid
van de Vrijwilligersraad. “DOCK steunt veel
op vrijwilligers en dan is het geen gek idee
dat we advies mogen geven om alles beter
draaiend te houden,” vertelt ze en groet een
dame die net binnenkomt. Vanaf januari gaat
ze maar één dag in de week vrijwilligerswerk
doen en komt ze anderhalve dag in dienst
van DOCK Haarlem. “In mijn dubbelrol kan
ik bepaalde zaken dan ook beter onder de
aandacht brengen en bespreekbaar maken.”
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Marian Matthijsse is eveneens gastvrouw bij
Da Vinci en zet zich in voor allerlei activiteiten.
Ze wordt door de kenners omschreven als
een Zwitsers zakmes, omdat ze een alleskunner is. Zij moet lachen om die omschrijving
en noemt zich eerder een stuiterbal, een
sociaal dier. Langer dan een halve eeuw
getrouwd, woont ze even lang in Meerwijk.
“Ik merk dat mensen blij worden als ze mij
zien en dat doet me ontzettend goed,” lacht
ze bij DOCK Haarlem aan de Laan
van Berlijn.
Ze raakte in januari 1985 verlamd. Na een
zware operatie moest ze een punt zetten
achter haar carrière als verpleegster. Tijdens
haar revalidatie heeft ze een studie gedaan
over honden, dierenambulance en dierenasiel
en werd daarna inspecteur. Zo heeft zij zich
ingezet voor het dierenwelzijn totdat ze bij
DOCK Haarlem terecht kwam. “Die verlamming
was volgens mijn schoonmoeder voorbestemd,” vertelt ze spontaan. ‘’Het gaf mijn
leven een andere missie. Gelukkig, zeg
ik achteraf, want daardoor heb ik op mijn
eigen manier veel kunnen betekenen voor
het welzijn van de medemens.”

Die zorgzame houding blijkt ze van kinds af
aan al te hebben. Haar vader vond dat ze
voorbestemd was voor de zorg. Ze liet zich
dan ook opleiden in die richting. Begonnen
als leerling-verpleegkundige bij de marine,
maakte ze de overstap naar de bejaardenzorg. Na dat fatale ongeval kwam ze terecht
bij de vrijwillige hulpdienst en in 2007 vond
ze haar weg naar DOCK Haarlem.
Wie een tijdje met haar praat, herkent in
Marian niet alleen een onvermoeibaar individu,
maar een heel landschap. “Misschien
daarom herkent iedereen iets van zichzelf in
mij en stappen mensen zo gemakkelijk op
mij af.” Als je wat verder met haar praat, laat
ze weer een ander gezicht van haar zien.
Het lijkt wel alsof er een hele stad in haar
ziel huist; een stad waarin niet het stadhuis,
maar de mens centraal staat. Ze raakt na
die beschrijving geëmotioneerd en valt even
stil. “Een zielenverpleegster dus,” schiet ze
in de lach. “Misschien komt het door mijn
empathisch vermogen: ik zie al heel snel of
er iets mis is met mensen.”
Ze werd gevraagd plaats te nemen in de
Vrijwilligersraad. “Het werd tijd,” vindt ze.
“Want nu weten de vrijwilligers bij wie ze
terecht kunnen als het een keertje fout
gaat.” Ook zij beaamt dat communicatie
topprioriteit moet zijn van de raad. “Het is
een belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk. Goede communicatie vergroot de
groepssamenhang en ik merk dat we soms
langs elkaar heen werken op de werkvloer.
Daar zou een eind aan moeten komen.”

Marian

Er huist een stad in haar ziel; niet
het stadhuis, maar de mens staat
daar centraal.

“Deze week kook
ik duiveltjesvlees”
In Buurtwinkel Hof van Leijh heerst er een
gemoedelijke sfeer op deze vrijdagochtend.
Een groep zit aan tafel en werkt aan kerststukjes. In de keuken is het nog rustig.
“Nog wel, ja,” lacht Martin Verbruggen.
Hij komt aan tafel zitten bij de piano en
vertelt dat hij van oorsprong Limburger is.
In Brunssum heeft hij twintig jaar in de bejaardenzorg gewerkt en twaalf jaar geleden
ging hij zijn geliefde achterna. Inmiddels
voelt hij zich met vrouw en hond prima thuis
in de hoofdstad van Noord-Holland.
Vijf jaar geleden moest Martin stoppen met zijn
drukke baan. Hij ging als vrijwilliger eerst elders
aan de slag en sinds maart 2020 zit hij bij
DOCK Haarlem. Op Hof van Leijh kookt hij
vrijdags voor tien tot vijftien buurtgenoten.
“Thuis ben ik ook de kok,” vertelt hij gedreven.
Mensen die zijn gerechten geproefd hebben,
zijn zeer te spreken over zijn kookkunsten.
“Behalve die ene keer dat ik Limburgs

Martin

zuurvlees had gemaakt,” glimlacht hij. “Ze
vonden het niet lekker.” Qua smaak voelt het
soms alsof hij uit het buitenland naar Haarlem
is gekomen. “Ik ben een echte Bourgondiër
en ik merk dat de smaken hier nogal kunnen
verschillen met die in Limburg.”
In de keuken staan er bakken vol groente
en kruiden. “Vandaag bereid ik duiveltjesvlees,” legt hij uit. “Het is een soort kipsaté
met groente en alles wat erbij hoort.”
Hij leeft zichtbaar op als hij erover vertelt en
zegt dat koken voor hem voedsel voor zijn
geest is. “Ik geniet vooral van het serveren,
omdat de mensen smachtend op mij zitten
te wachten.”
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“Je wordt hier ontzettend
gesteund in je doelen”
Anja van der Veldt neemt een glas thee en
staart even naar buiten. Ze werkt inmiddels
al twintig jaar in deeltijd als medewerkster
theorie-examens bij het CBR (Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Daarnaast
heeft ze zich van januari tot december 2021
ingezet bij de Altijd Contactlijn, een telefoonlijn die Haarlemmers kunnen bellen met
vragen of gewoon om even hun ei kwijt te
kunnen. Van december tot half februari dit
jaar heeft ze een zogenaamde snuffelstage
gelopen bij DOCK Haarlem. Dit als voorbereiding voor de opleiding Social Work die ze
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half februari van dit jaar is begonnen. Naast
haar opleiding loopt ze een dag in de week
stage bij DOCK Haarlem. “Nu mijn dochter
naar het voortgezet onderwijs gaat, doe
ik eindelijk iets voor mezelf waar ik blij van
word,” vertelt ze. Na haar studie van vijftien
maanden hoopt ze als professional aan het
werk te gaan. “Het liefste bij DOCK Haarlem
natuurlijk, want je wordt hier ontzettend
gesteund in je doelen.”

Anja

Sandy

“Mensen kunnen elkaar
inspireren en stimuleren”
Op de donderdagen is het normaal
gesproken vrij druk bij Da Vinci, maar door
de coronamaatgelen zitten er maar drie
mensen, en dat nog ver uit elkaar in de
kantine. Sandy Bechler zit met mondkapje
aan de lange tafel te genieten van haar
thee. Vanaf 2016 doet ze vrijwilligerswerk
bij DOCK Haarlem. Ze ging er weliswaar
even tussenuit omdat ze een betaalde baan
had gevonden in een hotel, maar vanaf de
zomer staat ze weer achter de bar en kookt
ze op donderdag. “Door het vrijwilligerswerk
ontmoet ik heel veel mensen hier,” vertelt ze
op kalme toon. “Die ontmoetingen zijn altijd
heel inspirerend en stimuleren je zodat je op
kracht blijft.”

Ze heeft het erg naar haar zin bij Da Vinci
en blijft nog even hangen als ze klaar is
met haar werk, maar soms gaan de dingen
ook niet helemaal zoals zij verwacht.
“Er zijn een stuk of zes vrijwilligers bij Da Vinci
en het gaat op zich prima. Vrijwilligers zijn
erg vriendelijk tegen elkaar en er heerst een
gemoedelijke sfeer hier, maar in mijn optiek
kan het misschien nog iets beter.” Daarom is
ze blij dat de Vrijwilligersraad in het leven is
geroepen, opdat suggesties en tips met de
raad gedeeld kunnen worden.
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“Niet meer
afwachtend,
maar proactief”

Souad

Leila

Ikram
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Het is nogal koud, maar de zon schijnt
warm door het raam bij wijkcentrum Alleman
op deze donderdagmiddag. In de grote zaal
zetten Ikram, Leila en hun begeleidster
Souad de stoelen in een kring. Ikram komt
uit Marokko en woont al drieëntwintig jaar in
Haarlem. Ze is moeder van vier kinderen en
doet nu tien jaar vrijwilligerswerk bij Alleman.
“Met tussenpozen dan,” lacht ze bescheiden.
“Soms help ik in de moestuin of met de
hapjes.” Zij is huisvrouw en heeft een zorgkind.

In haar opvatting bestaat de wereld niet
alleen maar uit familie en vrienden.
“Mijn werk hier zorgt voor een goede
afleiding en verruimt mijn horizon. Vooral
als we samen iets bedenken en uitvoeren.”
Haar begeleidster Souad vult Ikram aan:
“Ze wordt hier steeds zelfstandiger en
assertiever. Ikram is niet meer afwachtend,
maar proactief en meer zelfredzaam.”

Souad werkt als sociaal werker/opbouwwerker nu al dertien jaar bij DOCK.
Daarvoor heeft ze twaalf jaar in de welzijnszorg gewerkt. Bij DOCK Haarlem
organiseert ze activiteiten, maar ze zet zich
vooral in voor vrouwen met diverse culturele
achtergronden. “Ze doen vrijwilligerswerk bij
ons, krijgen allerlei trainingen en cursussen:
bijvoorbeeld over gezondheid, onderwijs,
ouder worden in Nederland of het opvoeden
in twee culturen.” Zij begeleidt twintig
vrijwilligers die ook gesteund worden om
een opleiding of studie te doen.
Leila komt uit Tunesië en werkt als oproepkracht bij een wasserette. Ze is moeder van
drie kinderen en woont al eenentwintig jaar
in Haarlem. Inmiddels helpt ze ook alweer
vijf jaar vrijwillig bij allerlei evenementen.
“Vroeger kwam ik met mijn kinderen naar
DOCK en wilde ik ook helpen bij de
spelotheek en sport,” zegt ze met een brede
glimlach. Volgens Souad is Leila én nieuwsgierig én leergierig. “Door haar open houding
is ze uit haar isolement gekomen,” is Souads
ervaring. Leila knikt bevestigend en zegt dat
ze nu minder bang is om te falen.

Leila wordt door Souad ook getraind om
door te stromen naar een betaalde baan.
“Ik wil gewoon werken en eindelijk stoppen
met die uitkering,” legt Leila uit. Ze zet elke
woensdag koffie en donderdags volgt ze
Nederlandse taalles. “Ik schrijf me in voor
zowat alle workshops en trainingen om in
te halen wat ik ooit in mijn leven aan kennis
en vaardigheden heb gemist.”
Zowel Ikram als Leila vinden het fijn dat
Souad hun aanspreekpunt is en dat zij
vrouwen ondersteunt. “Ze geeft je goede
adviezen en maakt je wegwijs,” besluit
Ikram. Leila vindt dat Souad mensen ook op
hun gemak stelt. “Maar voor ons is zij ook
een soort vertrouwenspersoon. Je voelt je
daarom heel welkom bij DOCK.”
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“Ik voel de dankbaarheid van de
planten wanneer ze in bloei staan”

Yafa
20

“Toen ik naar Nederland kwam,
werd ik ook geholpen”
Yafa Atiya is zes jaar geleden uit Syrië
gevlucht. In Aleppo heeft ze Engelse taal
en literatuur gestudeerd. Ze heeft twee
dochters en een man, studeert hier sociaal
werk en loopt sinds september 2021 stage
bij DOCK Alleman en bij Da Vinci. Daar
ondersteunt ze oudere mensen bij het
verbeteren van hun digitale vaardigheden.
“We helpen ook mensen met het invullen
van formulieren, met hun schulden en we
leren ze te budgetteren,” vertelt ze in haar
huis.

Over anderhalf jaar hoopt ze af te studeren.
“Ik wil dan ook mensen helpen, in het
bijzonder vluchtelingen,” vervolgt ze. “Toen
ik naar Nederland kwam, werd ik ook geholpen
om mijn draai hier te vinden en nu is het mijn
beurt om anderen te helpen.” Zij hoopt dan
ook mensen wegwijs te kunnen maken om
zo snel mogelijk de taal te leren en een plek
te vinden in onze maatschappij. “Mijn droom
is om na mijn studie bij DOCK Haarlem te
komen werken. De werksfeer hier is uitstekend
en ik heb heel fijne collega’s die heel behulpzaam zijn.”

Henk Meijer heeft drieënveertig jaar gewerkt
bij de Bajes (Koepel) op de administratie.
Eind 2015 stopte hij met werken omdat de
bajes dicht ging. Sindsdien is hij de graag
geziene vrijwillige tuinman bij wijkcentrum
De Horizon. Op deze zonnige vrijdagmiddag
loopt hij naar de tuin achter bij De Horizon
en toont hij vol trots zijn planten. “Als je mij
zoekt, kun je me hier vinden,” glimlacht hij
en wijst naar de winterse tuin. “Nu is het
niet erg fraai, maar in het voorjaar komen de
planten hier tot leven. Dan komen ook de
mensen uit de buurt om een praatje te maken
en de planten te onderhouden. Ook kinderen
komen hier kijken en leren hoe we het hier
allemaal doen.” Henk kijkt alleen mee,
beantwoordt de vragen en geeft advies.

“Het was een verademing voor mij om bij
DOCK als vrijwilliger aan de slag te gaan,
nadat ik gestopt was met werken. Opeens
heb je helemaal niets meer en val je zomaar
in een zwart gat.” Rond 12 mei is het
voor hem extra spannend omdat het dan
“plantjesdag” is. Dan laat hij iedereen zien
wat hij en de buurtgenoten allemaal hebben
geplant en geeft hij advies over de juiste
verzorging daarvan.
“Door dit werk leef ik helemaal op,”
vervolgt hij al turend over de planten.
“Goed, die planten zeggen misschien niets
terug, maar ze maken je wel rustig. En ik
voel als het ware de dankbaarheid van die
planten wanneer ze in bloei staan.”

Henk
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“Zowat de hele wereld
komt hier binnen”

ne

Elai
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Else

Het is een grijze dag op deze dinsdagochtend. Else Schmidt en Elaine Koster geven
binnen les bij De Horizon aan een groep
van zeven volwassen vrouwen. Else is van
huis uit basisschooljuf. Ze geeft nog altijd
als vrijwilliger dansles op een basisschool
en inmiddels vier jaar Nederlands bij DOCK
Haarlem. “Zowat de hele wereld komt
hier als het ware binnen,” vertelt Elaine en
schrijft het huiswerk op een flip-over, terwijl
de groep een foto ervan maakt. “Ik geef
niet alleen les aan ze, maar leer ze ook de
Nederlandse gebruiken en gewoontes,” vervolgt
ze. “Nog belangrijker vind ik dat deze dames
ook uit hun isolement komen en aan hun
toekomst werken.”
Elaine beaamt wat Else vertelt en vult haar
aan. “Er zijn zeven nationaliteiten in onze
groep,” vertelt ze. “We hebben een Turkse
mevrouw, een vrouw uit Bolivia, Belarus,
Rusland en een uit Portugal.” Elaine geeft
nu al zes jaar vrijwillig les bij DOCK Haarlem.
In haar professionele leven was ze maatschappelijk werkster en ambtenaar bij
gemeente Amsterdam. Nadat ze de cursisten
heeft uitgezwaaid, keert ze terug naar het
gesprek. “Niet alleen deze dames leren iets
van ons, maar ook wij leren iets van hun taal
en cultuur.”

Else: “Sommigen van onze cursisten hebben
ook een baan of willen weer midden in
de maatschappij komen te staan.” Verder
vertelt ze dat haar cursisten ook hun zorgen
en toekomstperspectieven met hen delen,
“maar ook hun kennis en inzichten; ze
maken hier een praatje en gaan dan altijd
vrolijk weer weg.” Elaine die ook een dag in
de week individueel les geeft, vult Else aan:
“Deze dames leren hier ook zich te presenteren en vergroten zo hun zelfvertrouwen.”
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“Het leven is pas waardevol
als je er voor een ander bent”
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Mustafa Öcal is coördinator vrijwilligerswerk
bij DOCK Haarlem en Zandvoort. Hij werkt
vanaf het eerste moment bij DOCK Haarlem
(2007) en heeft inmiddels diverse functies
gehad. Sinds anderhalf jaar is hij nu coördinator
vrijwilligerswerk. “Het managementteam wilde
weten hoe we de vrijwilligers beter deel uit
konden laten maken van de organisatie,”
vertelt hij op het plein voor wijkcentrum Alleman.
“Daarop heb ik van de zomer een enquête
gestuurd naar ongeveer 200 vrijwilligers van
DOCK Haarlem en hun gevraagd of ze het
een goed idee vonden om een Vrijwilligersraad op te richten. Die reacties waren zeer
positief.”
Gesteund door deze enthousiaste reacties
ging Mustafa aan het werk en riep hij de
Vrijwilligersraad in het leven. “Deze Vrijwilligersraad kijkt positief en kritisch mee naar het
vrijwilligersbeleid van DOCK Haarlem.
Zo kunnen we er met elkaar ervoor zorgen
dat vrijwilligers zich beter thuis voelen bij
DOCK Haarlem, dat ze zich gewaardeerd
voelen en daardoor met zo veel enthousiasme
hun bijdragen leveren voor hun buurt.”
De bestuursleden van de Vrijwilligersraad
kunnen maximaal negen jaar hun functie
uitoefenen. De raad beschrijft Mustafa als
een soort brug tussen het Management
Team van zijn collega Anita en de vrijwilligers,
maar het fungeert ook als een soort spreekbuis van de vrijwilligers. “Het eerste advies

is al binnen,” vertelt hij en neemt een slok
van zijn koffie. “De Vrijwilligersraad vindt dat
er een hoop te winnen valt met de communicatie tussen de vrijwilligers onderling en
met de organisatie. In hun ogen zouden de
lijnen misschien korter en effectiever ingezet
kunnen worden.”
Mustafa’s uitgangspunt van het vrijwilligerswerk heeft haast een spirituele inslag.
Hij heeft zich laten inspireren door de
Russische schrijver Tolstoj. “Hij beschrijft
in zijn boek ‘Waar leeft een mens van’ hoe
de mens betekenis kan geven aan zijn
leven,” verklaart hij. “Het komt erop neer dat
het leven pas waardevol is als je iets doet
voor een ander. Je bent er dus in het leven
voor de medemens.” In zijn ogen voegen
vrijwilligers (extra) betekenis aan hun eigen
leven toe door iets te betekenen voor de
Haarlemmers. “En die goede daden betalen
zich terug in de vorm van vreugde, vriendelijkheid en zelfwaardering. Bovendien houdt
vrijwilligerswerk je fysiek en mentaal gezond,
zo blijkt ook uit diverse onderzoeken.
De ontvanger en de gever worden er allebei
beter van. Dat is dan toch prachtig?”
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Mustafa

Contact
Vrijwilligersraad: vrijwilligersraad.haarlem@dock.nl
Mustafa Öcal, coördinator Vrijwilligerswerk DOCK Haarlem: mocal@dock.nl
088 85 55 403 / 06 30 18 16 30
www.dock.nl/haarlem
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