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Introductie 
 

In deze nieuwsbrief: 
De start van een nieuw seizoen, de kracht 
van vrijwilligerswerk, verhalen van 
vrijwilligers, deelnemers aan nieuwe 
projecten en een lintje. 
 

 
Algemeen nieuws 
 

“Probeer niet om een succesvol mens te 
worden, probeer liever om een 
waardevol mens te worden” (Einstein) 
 

Aan het einde van het schooljaar kregen veel 
leerlingen op het voortgezet onderwijs hun 
diploma. Wij waren ook bij zo’n bijeenkomst 
en een leraar natuurkunde gaf bij zijn praatje 
bij een aantal leerlingen een mooi advies mee 
gebaseerd op uitspraken van Einstein. 
Bovenstaande quote sprak ons aan: Einstein 

vond een waardevol leven belangrijker dan 
succes. Hij geeft hier ook aan dat ons leven 

waardevol is in relatie tot de ander, met al 
onze kwaliteiten, ontwikkelpunten en 
eigenaardigheden. Een van de vele manieren 
om van betekenis te zijn voor een ander ligt 

in de activiteiten die u  als vrijwilliger doen 
voor de ander. Wij willen wij u allen 
bedanken voor uw inzet en betrokkenheid. 
Uw inzet is van grote waarde voor de mensen 
die u helpt en de organisatie. 
 
We staan weer voor een nieuw seizoen, de 

activiteiten zijn weer begonnen! Op naar een 
mooi najaar 2017! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Servicepunt Vrijwilligers van Start 
 

Vrijwilligers vormen een belangrijke 
meerwaarde binnen het werk in de zorg. 
Dat hoeven we u natuurlijk niet te 
vertellen. Het Servicepunt Vrijwilligers is  
bedoeld om dat belang goed voor het 
voetlicht te brengen en om de 

mogelijkheden van vrijwilligerswerk 
binnen de stichtingen van de Dimence 

groep volop te benutten. 
 
Het Servicepunt Vrijwilligers is voor alle 
stichtingen van de Dimence groep. Dus ook 
voor de vrijwilligers van Mindfit, Transfore en 

Stichting WijZ. Vrijwilligers zien wij als een 
onmisbare aanvulling op het werk van de 
beroepskrachten.  
 
Misschien bent u op verschillende locaties 
onze kabouters tegenkomen. Dat is een actie 
van het Servicepunt om vrijwilligerswerk 

meer in de spotlight te zetten. Wij geloven 
namelijk niet in een wereld waarin alles 

vanzelf gaat en de kaboutertjes het werk 
doen. We geloven wél in de reuzenkracht van 
vrijwilligers: Het zijn juist hele mooie dingen 
die u als vrijwilliger in gang zet,  

bijvoorbeeld iemand op zijn gemak stellen, 
een handje toesteken, een activiteit 
organiseren en nog veel meer.  
U bent een collega. Uw werk is nooit 
vrijblijvend en altijd serieus met een eigen  
verantwoordelijkheid. U kunt vanaf nu bij het 
Servicepunt Vrijwilligers terecht met vragen 

of voor advies.  
 
Op telefoonnummer: 038 8515799 of via 
vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl 
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Even voorstellen: Annelynn Kooistra 
 

Hallo, ik ben Annelynn 

Kooistra.  

De nieuwe PR- en 
communicatievrijwilliger.  

Vorig jaar ben ik 

afgestudeerd als 
journalist op Hogeschool 

Windesheim. Ik vind het 

geweldig dat ik op deze manier ervaring op 
kan doen binnen mijn vakgebied. Door te 

interviewen en goed te luisteren, merk ik 

iedere keer weer dat iedereen een bijzonder 
verhaal te vertellen heeft. Bent u of kent u 

nog een vrijwilliger die een bijzonder verhaal 

heeft?  Laat het mij  
weten en misschien verschijnt hij of zij in de 

volgende nieuwsbrief. 
 
Basiscursus Psychiatrie 
U heeft in uw vrijwilligerswerk te maken met 
mensen met een psychiatrische aandoening, 

stoornis of ziekte. Daarom is het goed om 

meer achtergrondinformatie te krijgen over 
de meest voorkomende psychiatrische 
ziektebeelden en handreikingen aangeboden 
te krijgen hoe ermee om te gaan. Binnen de 
Dimence Groep hebben veel vrijwilligers de 
training al gevolgd en men is hier erg 

enthousiast over!  
 
In september heeft er weer een 
trainingsronde plaats gevonden voor 14 
vrijwilligers, dit keer in Almelo.  
In 2018 willen wij de cursus 2x per jaar gaan 

aanbieden; in het voor- en najaar.  
 
Verdiepingsavond Autisme 

Op woensdag 20 september en woensdag 27 
september heeft er in Deventer en Zwolle een 
verdiepingsavond plaats gevonden, die in het 
teken stond van Autisme & ADHD. Een 

interessante avond, gegeven door vak 
therapeut Barbera de Jong en 
Ervaringsdeskundige Gerson Stroot. 

 
De kenmerken van autisme werden toegelicht 
en er werd stilgestaan bij het onderwerp 

communicatie en hoe om te gaan met elkaar. 
Als je met iemand met autisme omgaat, is 
het belangrijk je communicatie af te 
stemmen op de ander.  

 
Hieronder leest u hoe de avond verlopen is. 

Geschreven door vrijwilliger tekstschrijver 
Hans Bunkers: 
 

Een gemengd gezelschap vrijwilligers bezocht 
eind september de verdiepingsavond Autisme 

en AD(H)D. Ervaringsdeskundige Gerson 
Stroot en vak therapeut Barbara de Jong 
verzorgden de uitleg. 
 
Een rode draad in het leven van veel mensen 
met autisme en AD(H)D is hun gevoeligheid 

voor zintuiglijke prikkels. Stel je voor dat je 
na een lange en erg vermoeiende dag op het 

werk thuis bent. Dat je twee jonge kinderen 
luidkeels een ruzie beginnen terwijl de 
aardappels overkoken, de wasmachine luid 
piepend het eind van het programma 
aankondigt, de telefoon gaat en er een 

collectant aanbelt. Je mist de vaardigheid om 
te kiezen wat prioriteit heeft en je hebt 
moeite met effectief communiceren. Dan ga 
je gillen, nietwaar? 
 
Mensen met Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) zijn naast die gevoeligheid sterk 

gericht op details te koste van het grotere 
geheel. Wel die voetbal aan de overkant van 

de straat zien, maar niet een naderend 
voertuig. Ook hoe je interpreteert wat een 
ander bedoelt is verstoord. De hoofdpersoon 
in een getoond YouTube filmpje begrijpt niet 

wat een politieagent bedoelt met een 
stopteken. Wil hij iets vragen? Moet ik 
terugzwaaien? 
 
Mensen met ASS leven permanent in een 
verwarrende wereld. Ze vinden steun in 
structuur. Gerson gebruikt een anekdote om 

uit te leggen hoe rigide dat houvast soms kan 
zijn. Hij had eens een afspraak met zijn 
begeleider, om twee uur ‘s middags. Vanaf 
half twee viel de regen met bakken uit de 

lucht. Toen om kwart voor twee de bel ging 
raakte hij in de war. Moest hij opendoen? 
Maar die afspraak dan? Hij deed niet open. 

En trof toen hij precies om twee uur wel 
opendeed een drijfnatte begeleider. 

 
De aanwezigen wisselen ervaringen uit. Eén 
van hen past op bij zijn kleinkind, bij wie ASS 

speelt. Hij vindt het lastig dat deze slecht 
luistert en onredelijk boos kan worden. Dat 
roept herkenning op. Maak duidelijke 
afspraken, spreek van tevoren door hoe een 
dag eruit ziet en gebruik duidelijke taal. En 
komt dat niet over dan gebruik je 

tekeningen, vertelt begeleidster Barbara de 

Jong.  
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Barbara de Jong zet de kenmerken van 
AD(H)D op een rijtje. Mensen met aandacht 

tekort komen over als snel afgeleid en 
vergeetachtig. Maar binnen in hun hoofd is er 
een voortdurende gedachtestroom. Dat 
maakt taken die langdurig geconcentreerde 
aandacht vragen moeilijk. Mensen in de 
omgeving interpreteren dit gedrag als 

desinteresse of luiheid. Dus krijgt een 
AD(H)D-er vaak negatief commentaar. Een 

sterke kant van deze mensen is hun 
gevoeligheid voor anderen. In combinatie 
met alle negatieve commentaar ontstaat zo 
een negatief zelfbeeld.  
 

Ook hier wil een van de deelnemers weten 
hoe je om moet gaan met agressief gedrag. 
Haar zoontje heeft een vriendje die ADHD 
kenmerken vertoont en soms impulsief gaat 
slaan. Haar zoontje is  een rustig kind en laat 
dat soms gebeuren. Het advies is dit op te 
nemen met de ouders. En je kunt duidelijk 

maken dat slaan in jouw huis niet mag. 
 

Onder de vrijwilligers bevinden zich 
hardlooptrainers van Daventria. Ze 
begeleiden een groep mensen met onder 
meer burn-out klachten. Deze mensen zien 

hun conditie verbeteren en ze zijn in een 
groep buiten bezig. Een van hen lijkt zich 
telkens af te zonderen van de groep. Ze 
weten ook niet zeker of hun instructies 
overkomen. Hoe stel je dat aan de orde 
zonder negatieve gevolgen voor die persoon? 
Je kunt beginnen met benoemen welk gedrag 

je ziet, is de tip. Je zegt eerst dat het je 
opvalt dat iemand apart gaat staan. Dan kun 
je vragen of iemand zich daar prettig bij 
voelt. Op dezelfde manier kun je achterhalen 

of de instructie duidelijk is. 
 
Barbara de Jong besluit een geslaagde avond 

met de conclusie dat veel kwesties die de 
deelnemers opwierpen via oefening onder de 
knie te krijgen zijn. Want van zelf iets 
ervaren leer je het meeste. 

 

Collectieve Ziektekostenverzekering  
 
Enige tijd terug kregen wij van één van onze 
vrijwilligers de vraag of jullie ook gebruik 
konden maken van een collectiviteit als 
Dimence Groep Vrijwilliger. Hiervoor zijn 

contacten gelegd met onze zorgverzekeraars 

en met ingang van 6 november aanstaande 
kunnen jullie gebruik maken van de 
collectieve ziektekostenverzekering van de 
Dimence Groep. 

Heeft u interesse hierin? Neem dan contact 
met ons op via 

vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl of via 
telefoonnummer 038 8515799 . Dan geven 
wij u meer informatie hierover en verdere 
instructies hoe dit in gang gezet kan worden.   

 
Kabouteractie Servicepunt   

 
Hoera! De gouden kabouter is gevonden!  

Team WO LBZ Zorgappartement 
(Herstelgerichte GGZ) in Zwolle heeft 
de gouden kabouter gevonden. 
Gefeliciteerd!  
Een tijdje geleden heeft het 

Servicepunt Vrijwilligers alle teams 
binnen de Dimence Groep verrast 
met een snoeppot en een kaboutertje 
erin. Een geheugensteuntje voor de 
gedachte dat vrijwilligerswerk geen sprookje 
is. Eén team had een bijzondere kabouter: 
een gouden.  

Het winnende team gaat 11 oktober met het 
hele team uiteten op één van onze WijZ 

locaties in Zwolle in de Keuken van Zuid. 
Uiteraard wordt het op de gevoelige plaat 
gezet. Alvast eet smakelijk! 
  

Open Parkdag groot succes 

 
 
Zaterdag 9 september was de Parkdag 
Brinkgreven, geheten 'Kom kijken achter 

de witte koezen'. De 
weersverwachtingen waren slecht. Maar 
wat waren de weergoden ons goed 
gezind! Terwijl op veel plaatsen in 
Nederland evenementen werden afgelast 
in verband met wateroverlast, hadden 
wij prachtig weer zonder regen en zelfs 

in de middag zon.   
 
Er zijn ruim 2.000 enthousiaste bezoekers 
geweest. Virtual reality, het 'speeddaten' met 
(ex)cliënten, de paardentram, de 
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fotowandelingen over het park werden druk 
bezocht. Ook de dagactiviteitencentra 

mochten zich verheugen op veel bezoekers. 
Het fietsen door het verleden kon ook 
rekenen op veel enthousiasme. En ons 
bedrijfsrestaurant zat de hele dag vol met 
bezoekers die genoten van de heerlijke 
hapjes.  

 

Kortom, een dag waarop de organisatie zeer 

tevreden terugkijkt. We bedanken de 
vrijwilligers  dan ook heel hartelijk voor hun 
inzet. Zonder jullie inzet hadden we deze dag 
niet kunnen bewerkstelligen.  

Het doel om te laten zien aan het publiek 
waar Brinkgreven en de Dimence Groep voor 
staan is volgens ons geslaagd!  
 

 
 
 
Patiënt centraal dag Abbott in 
samenwerking met het servicepunt 

vrijwilligers 
  
Vrijdag 15 september was de "patiënt 
centraal dag" van Abbott bij Dimence en 

Wijz.  
Abbott is wereldwijd producent van 
medicijnen en medicinale voeding. De 

directie, het management en de 
medewerkers van Abbott willen minimaal 

eens per jaar een dag besteden aan de 
doelgroep waar ze de voeding en medicijnen 

voor maken, zodat ze een goede voeling 
houden met het “waarom doen we wat we 
doen”.  
In samenwerking met het servicepunt 
vrijwilligers van de Dimence Groep hebben 
we voor onze cliënten en patiënten 6 

projecten bedacht en georganiseerd bij Wijz 
en Dimence. 

Bij onze Dimence locatie aan de Eerdenlaan 
zijn er op de afdeling ouderen en de afdeling 
medium care, taarten en pizza’s gebakken, 
wandelingen gemaakt, boodschappen gedaan 
en bollen geplant terwijl bij de Dimence 

locatie aan de Grasdorpstraat de bankjes 
helemaal zijn opgeknapt! 
 

  
 
Bij Wijz, op locatie de Terp, hebben 

vrijwilligers in de buurtkamer de ouderen 
gezelschap gehouden, een spelletje gedaan 
en nagels gelakt, ook is de rollatorgroep 
onder begeleiding van de vrijwilligers naar de 
Nooterhof geweest voor een rondleiding en is 

er, als kers op de taart, voor beide groepen 
en overige aanmelders een “afternoon tea” 

klaargemaakt. Onder het genot van al dat 
lekkers heeft de directeur van Abbott Zwolle 
de muziek verzorgd en kon er naar hartenlust 
worden meegezongen met liedjes uit het 
verleden, maar zeker ook de huidige 
meezingers kwamen aan bod!  
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Zowel van de cliënten en de patiënten, als de 
vrijwilligers waren de reacties razend 
enthousiast en soms zelfs tot tranen toe 
geroerd vanwege de mooie gesprekken die 
zijn ontstaan. Er is zelfs al een match 
ontstaan tussen een oudere en een 

vrijwilliger om in contact te blijven en samen 
leuke dingen te gaan doen. De dag was een 
groot succes voor alle partijen en we zullen 
Abbott zeker vragen volgend jaar terug te 

komen! 
 

 

Vrijwilligers v/d Dimence Groep 
 
Opheffen van de vrijwilligersvereniging 
 
In 2013 is de vrijwilligersvereniging 
“Vrijwilligers van de Dimence Groep” 

opgericht en de afgelopen jaren hebben zij 
diverse leuke uitjes georganiseerd, 
waaronder het feest bij De Hangar in Teuge, 
een bezoek aan het Openlucht Museum, 
Workshop Tapas Maken,  

een bezoek aan de Orchidee hoeve en de 
bowlingavonden met stamppotbuffet. 

 
Het vrijwilligerswerk binnen de Dimence 
Groep is per 1 januari 2017 ondergebracht bij 
Stichting WijZ. WijZ is een onderdeel van de 
Dimence Groep. Steeds meer 
welzijnsorganisaties voegen zich daarin. 

Misschien hebben jullie wel gelezen dat 
Landstede Welzijn ook op is gegaan in WijZ 
en zo ook Welzijn Kampen. We zijn dus 
enorm aan het groeien en hebben 
ondertussen meer dan 1000 vrijwilligers in de 
Dimence Groep werken. Dan is het helaas 
niet meer haalbaar om uitjes te organiseren. 

Daarom hebben we besloten om met ingang 
van 1 maart 2017 de vrijwilligersvereniging 
op te heffen. 
 

Wel is er voor iedere vrijwilliger een bedrag 
begroot waar we dank je wel momenten van 

kunnen organiseren. Dat zullen we vooral 
plaatselijk doen. De Raad van bestuur heeft 
toegezegd dat zij eens in de drie of vier jaar 
graag een grote activiteit willen bekostigen 
voor alle vrijwilligers zoals we dan vorig jaar 
hebben gedaan. Ontmoeten, verbinden, eten 

en vermaken zullen daarin centraal staan. 
 

 

Regio Hanzestreek 
 
Even voorstellen: Vrijwilligers 
coördinator Hester Rotgerink 
 
Mijn naam is Hester Rotgerink en vanaf 
februari 2017 ben ik de vrijwillige 
vrijwilligerscoördinator bij de Dimence Groep, 
(WIJZ) regio Deventer. Een hele mondvol en 
verderop vertel ik er meer over. 
 

Ik ben 54 jaar en mensen 
begeleiden/ondersteunen is mijn passie. Ik 

heb altijd in de zorg gewerkt zoals mensen 
met een verstandelijke beperking begeleiden 
en jongeren met autisme leren structureren 
en plannen. Ik ben een poos werkzoekend 

geweest, maar nu heb ik weer een (tijdelijke) 
baan als invalkracht binnen de thuiszorg.  
Ik zie mijn vriend graag, ondersteun mijn 
moeder en een gehandicapte vriendin, ik 
wandel heel veel met mijn hond. Ik lees van 
alles wat, ik ben geïnteresseerd in 
geschiedenis en ik ben dol op reizen. Ik heb 

veel familie en vrienden waar ik natuurlijk 
ook veel tijd mee doorbreng en ik ben graag 
creatief bezig (breien, vilten en ik leer 
haken). Oh ja, ik sta graag op 

rommelmarkten, overtollige spullen van 
mijzelf en anderen te verkopen. 
 

Al vanaf mijn zeventiende ben ik actief als 
vrijwilliger, mijn nieuwe buurmeisje,  toen 18 
jaar, uit Turkije heb ik geholpen om 
Nederlands te leren. Wat heb ik daar zelf ook 
veel van geleerd. Hoe leg je iets uit aan 
iemand die geen Nederlands spreekt. En ik 

heb ervaren dat geduldig zijn heel veel op 
kan leveren. Maar ook een andere cultuur 
leren kennen heb ik heel leuk en boeiend 
gevonden. 
 

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in 
onze maatschappij, het is geweldig dat 

mensen zich vrijwillig voor de samenleving 
willen inzetten en het is ook gewoon leuk en 
interessant om vrijwilligerswerk te doen.  
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Wat voor een ander te kunnen  betekenen 
geeft mij bijv. een goed gevoel. Zo zijn er 

veel meer redenen om je aan te melden als 
vrijwilliger.  
 
Werving en selectie zijn belangrijke taken als 
vrijwilligerscoördinator, kijken of er een 
vrijwilliger gevonden kan worden bij een 

vraag van een cliënt of een afdeling. De 
vragen zijn zo divers, van helpen bij 

tuinwerkzaamheden of koken tot samen een 
kopje koffie drinken of wandelen tot een 
motor opknappen of een inloop verzorgen of 
… 
 

Ik heb meestal eerst een 
kennismakingsgesprek en daarna neemt de 
afdeling het over. Koppelen is maatwerk! Op 
de Parkdag van 9 september hebben zich  
nieuwe vrijwilligers gemeld, we zijn nu druk 
bezig om te kijken naar een goede match. 

 

Het servicepunt vrijwilligers is voor de hele 
Dimence Groep en daar maak ik ook 

onderdeel van uit. Een heel enthousiast team 
op zoek naar mooie en nieuwe 
mogelijkheden. Heel leuk om daar een 

onderdeel van te zijn  en een bijdrage voor  
te leveren. 

 
Verwenmiddag locatie Bagijnenstraat 
 
Op 15 december aanstaande organiseert 
Team BW Bagijnenstraat te Deventer in 

samenwerking met het Servicepunt 
Vrijwilligers van de Dimence groep van 14.00 
tot 17.00 uur weer een verwenmiddag voor 
bewoners en mensen die in behandeling zijn 
bij de Bagijnenstraat, Scholierstraat en 

Brinkpoortplein.  

  
In het restaurant aan de Bagijnenstraat komt 
een weggeefwinkel voor dames-, en 
herenkleding, schoenen, accessoires, tassen, 
boeken en CD’s en kunnen de mensen die dat 
willen worden voorzien van bijvoorbeeld een 
leuke make up, gelakte nagels of een ander 

kapsel. Uiteraard is er ook een hapje en 
een drankje.  
  
Donaties in de vorm van dames-, en 
herenkleding (schoon en heel!), schoenen, 
accessoires, tassen, boeken en CD’s  zijn nog 

van harte welkom. Deze kunnen worden 

afgegeven op de Bagijnenstraat 56 in 
Deventer of in Zwolle-zuid bij Wijkcentrum de 
Pol.  Het is ook mogelijk de donaties mee te 
geven aan medewerkers van het Servicepunt 

Vrijwilligers op de Brinkgreven of in Zwolle. 
Wij zorgen dan voor verder distributie. 

 
Tevens zijn wij op zoek naar kledingrekken 
en hangers om te lenen zodat we de kleding 
mooi kunnen presenteren. Mocht je dit te 
leen hebben dan horen wij dat graag! 
 

Mochten er spullen en kleding overblijven dan 
zullen wij dat weer doneren aan het goede 

doel. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking en 
donaties! 
 
Vindt u het leuk om ons tijdens deze middag 

vrijwillig te ondersteunen? Denk daarbij aan 
kleding sorteren, hapjes maken en uitdelen. 
Helpende handen zijn erg welkom! U kunt 
dan contact opnemen met Hester Rotgerink 
via h.rotgerink@wijz.nu 
 

 
 
 

Inloopmoment bij Tollerink en Esquirol 
 
Eind oktober zijn we begonnen met het 
bieden van een inloopmogelijkheid voor 
patiënten in het Dorpshuis van Tollerink en in 
de serre in Esquirol. 

Samen met de teams, vrijwilligers en 
studenten gaan we de uitdaging aan om 
vooral leuke, gewone activiteiten te 
ondernemen. 
Dat kan zijn: het drinken van een kopje 
koffie, een praatje maken, een spelletje 
doen, of samen koken. Een visje halen bij de 

visboer, even weg naar de stad, samen 
fietsen op de duo-fiets, een lekkere sorbet 
eten op en terras. Kortom; doen op- en rond 
de afdeling, maar vooral ook weg zijn van de 
afdeling. 
De inloop is een ontmoetingsplek, waarbij 
studenten (die vanaf november wekelijks een 

dagdeel komen) samen met de vrijwilligers 

van alles ondernemen.  
Als het iedereen goed bevalt, dan willen we 
vaker “open” met de inloop en vooral ook op 
een avond en in het weekend.  
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We zoeken nog steeds naar een vrijwilliger, 
die het leuk vindt om muziek te maken met 

elkaar. Dus als u beschikt over deze talenten, 
laat het dan aan ons servicepunt weten. Wij 
zijn er erg blij mee! 

 
Lintje Nuran Florissen 
 

 
 
Als Beste vrijwilligster van het jaar 
kreeg Nuran in 1997 de stadspenning 
van de gemeente Deventer. 
“Nuran is geïnteresseerd in mensen en 
hun culturen. De manier waarop zij een 
brug slaat tussen mensen van 13 

verschillende nationaliteiten in haar wijk 
4 is bewonderingswaardig.” Aldus de 
toenmalige burgemeester. Nu, in 2017 
ontving zij de Koninklijke 

onderscheiding als lid van de Orde van 
Oranje Nassau. Een Deventernaar zei: 
“Zij heeft een gouden randje” 

 
Nuran ging aan de slag 
Als jonge twintiger kwam Nuran op een 
donkere regenachtige zondagmiddag in 
1989 aan in Nederland. Haar zus was aan het 
inburgeren en zij hielp in de huishouding en 

met de opvoeding van de kinderen. Haar 
buurman zei “Hoi” en ze wist niet wat ze 
moest antwoorden. Nuran ging er mee aan 
de slag: ze leerde de Nederlandse taal via de 
basisschool van haar 
neefjes/nichtjes. Daar stapte ze op de 

directeur af met de vraag: Ik wil Nederlands 

leren. En daar begon het vrijwilligerswerk: 
helpen bij overblijven, handwerkles, met de 
kinderen lezen …. van het één kwam het 
ander. 
 
Wat maakt haar zo bijzonder? 
Zij heeft intense aandacht voor alles en 

iedereen om haar heen. Dicht bij in haar flat 
ze bezoekt zieken, brengt Turks eten, past op 
kinderen, hoort problemen aan en zoekt 
oplossingen. En verder weg in haar Wijk 4. 
Daar zet ze praatgroepjes op. Eén daarvan 
vindt ze heel speciaal: Vrouwen voor elkaar. 

De opzet is -en daar houdt ze zich aan-: de 
buitenlandse vrouw neemt een Hollandse 
buurvrouw mee. “Zo verbinden we de 
culturen en begrijpen we elkaar.” 
 

Vertrouwen 
Haar Nederlandse echtgenoot is enkele jaren 

geleden overleden. “Hij heeft me altijd 
gesteund en gestimuleerd om mijn eigen weg 
te gaan, ook bij al die studies, cursussen en 
trainingen die ik volgde.” Ze durft nu zelfs 
voor grote groepen haar verhaal te doen en 
allerlei acties te 

ondernemen. “Door de waardering die ik krijg 
is mijn zelfvertrouwen gegroeid.” Eerst als 

tolk voor Turkse vrouwen, maar later voor 
hulpvragen van iedereen heeft zij veel 
kunnen bereiken binnen het sociaal cultureel 
(buurt)werk, Carinova en Dimence. “Mensen 
vertellen me in vertrouwen alles en dat zal ik 

nooit beschamen”.  
 
 

Motormuis 
 

 

 
Een aantal patiënten bij Esquirol heeft al 
een tijdje de wens om net zoals vroeger 
te sleutelen aan een motor of 
brommertje. Die wens gaat binnenkort 
in vervulling.  
 
Wij hebben een vrijwillige motormuis 

gevonden die het team en de mensen gaat 
ondersteunen. En ze beginnen van voor af 
aan: er wordt een werkplaatsje ingericht, een 

kapotte motor opgesnord en gekocht en 
vervangende onderdelen worden gezocht bij 
sloperijen.  
En daarna….. aan het werk met een kopje 

koffie en heel veel praatjes. Iedereen weet 
vast wel hoe dat moet. 
 
Als klap op de vuurpijl is het gelukt om via 
een fonds geld te ontvangen voor de 
aanschaf van een te repareren motor en wat 

gereedschap. Helemaal top! 
We blijven zoeken naar een tweede 
motormuis als samenwerkmaatje en 
vervanger. Weet jij iemand? Neem 
dan contact op met het servicepunt 

vrijwilligers: 
vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl. 

  
Mocht je iemand langs zien scheuren…… 
Oerend hard….. 

mailto:vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl
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Geslaagde actie van NL Doet bij Huis aan 

de Dijk 
 
Afdeling Driehoek van Huis aan Dijk in 
Deventer heeft een aanvraag ingediend 
bij het Oranjefonds en heeft een subsidie 
ontvangen voor het opknappen van 

twee tuintjes. Dit project is op zaterdag 
10 maart gerealiseerd. 

 
Wij werden aangenaam verrast toen we van 
NL Doet € 400 euro ontvingen om onze 
tuintjes op te knappen.  
Dus: druk aan de slag om de nodige inkopen 

te doen en 'nieuwe' vrijwilligers te zoeken. De 
inkoop ging voorspoedig maar het viel niet 
mee om nieuwe vrijwilligers te vinden, 
ondanks pogingen van onze medewerkers 
van het vrijwilligerssteunpunt Deventer. 
 
Gelukkig meldde zich voor deze klus toch nog 

een - voor onze bekende - vrijwilliger, 
namelijk Peter Bresser. We hebben 

hem, samen met de cliënten, hartelijk 
verwelkomd met koffie en koek. 
Peter ging voortvarend te werk met spitten, 
harken, vegen, tuinmeubilair schoonmaken 

enzovoort. Ook haalde hij de boormachine 
van thuis op om de nieuwe tuinschilderijen op 
te hangen. Geregeld kwamen de cliënten 
kijken en een praatje maken. 
 
Het resultaat is geweldig. Peter: heel hartelijk 
dank!  

 

 

 

 
Rita Wierda: Receptioniste bij Control, 

Financiën en Informatievoorziening 
 
“Ik probeer altijd heel gastvrij over te 

komen” 
 
Bij Control, Financiën en 

Informatievoorzieningen (CF&I) van de 
Dimence Groep is de receptioniste 

onmisbaar. Rita Wierda is het eerste 
gezicht dat je ziet als je hier 
binnenkomt. Ze wijst de weg en 
bovendien stelt ze de bezoekers gerust. 
“Vooral de mensen die hier voor het 

eerst komen, zie je kijken van: oh, waar 
moet ik heen.”  

 
Vier dagen per week van 8.30 tot 16.00 uur 
werkt Rita Wierda vrijwillig achter de 

receptie. “Ik heb een uitkering en vijf dagen 
thuis zitten is dan teveel niets doen. Hier zit 
ik op de juiste plek en voel ik me heel 
nuttig.” Rita werkt al heel lang als vrijwilliger 

bij de Dimence Groep. Eerst in de bibliotheek 
en daarna bij de afdeling Ontwikkeling en 
Kwaliteit. Hier kwam ze achter de receptie 

terecht. “Ik weet zelf niet veel van financiën, 
maar door gewoon te werken leer ik er heel 
veel bij.” De diversiteit en contact met 
mensen vindt ze het leukst. “Ik probeer altijd 
heel gastvrij over te komen. Ik wijs mensen 
de weg, loop met ze mee naar hun afspraak 
en stel ze gerust als ze hier voor het eerst 

binnen lopen.”  
 
 “Rita is echt onmisbaar voor ons,” vertelt 
Marja Otten, manager van de afdeling CF&I. 
Eerst werkten er op de afdeling geen 

vrijwilligers. “Het kwam niet in mij op om 

vrijwilligers in te zetten binnen de 
organisatie.” Maar Rita vervult een 
belangrijke rol. “We kunnen het echt merken 
als Rita er een keer niet is. Dan lopen 
bezoekers zelf te zoeken waar ze naar toe 
moeten.” En bovendien blijft het keukentje 
erg netjes. “We helpen elkaar, Rita heeft het 

hier naar haar zin en wij vinden het fijn dat 
ze ons helpt en de afdeling meer gastvrij 
maakt.”  
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Uitwaaien in een cabrio op locatie 
Tollerink 

 

Met twaalf cabrio’s kwam de Lionsclub 
Deventer IJsselvallei het terrein van 
Tollerink, Brinkgreven oprijden. Ze 
namen op 2 juli een groep cliënten mee 
voor een dagje uit.  
 

Frank mocht ook mee en vertelt: “Er waren 
allemaal oldtimers zoals een eend, een Audi 
en verschillende cabrio’s. De Lionsclub had 
zelf aangeboden om de cliënten van Tollerink 
voor een dagje mee te nemen en dat was een 
groot succes. “Het was heel leuk, omdat je er 

even uit bent,”  vertelt Frank. De auto’s 

namen de Sallandroute en eind van de 
middag werd iedereen weer netjes thuis 
gebracht. Misschien komt de Lionsclub terug 
voor nog een rondje samen met de cliënten 

 

 
Regio West-Overijssel 
 

Wel Thuis - Thuis de dingen weer 
oppakken 
 
“Je kunt de mensen wel helpen om van 
hun verslaving af te komen, maar ze 
moeten er ook vanaf blijven” vindt Andre 

Broeks. Als vakbegeleider binnen de 
verslavingszorg verwoordt hij de  
gedachte achter Wel Thuis. 
 
 

Wel Thuis is een initiatief van het  
servicepunt Vrijwilligerswerk en de  

verslavingspsychiatrie. Cliënten die bijna 
naar huis gaan, worden gekoppeld aan 
een vrijwilliger. “Samen gaan zij op zoek 
naar leuke activiteiten om in het 
dagelijks leven te doen.” 
 

Het is belangrijk dat cliënten na hun  
behandeling niet terugvallen in oude   

gewoontes. "Eenmaal thuis 
nemen cliënten soms niet het initiatief om 
dingen te ondernemen terwijl dat 
juist zo belangrijk is. Om weer een leven op 
te bouwen  

zonder de verslaving," weet André.   
 
Wel Thuis verbindt de zorg aan de 
werkelijkheid thuis en dat begint al tijdens de  
opname. Elke maandagmiddag zitten de 
vrijwillige medewerkers van Wel Thuis bij 
elkaar. André: "De kracht van deze opzet 

is dat het laagdrempelig is. 
Cliënten die hier langslopen, kunnen zo 

aanschuiven." De medewerkers gaan in 
gesprek met de cliënt om te kijken waar  
behoefte aan is. Dat kan bijvoorbeeld een 
hobby zijn, een maatje om samen iets te 

ondernemen, hulp bij de administratie. "Wel 
Thuis kan vrijwilligers bieden om dit 
te realiseren en zo 
daadkracht verrichten voor deze mensen." 
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Regio Midden-Overijssel 

Vrijwilligersavond Almelo 
Vrijwilligersbeurs Almelo 
 
Dinsdag 7 maart 2017 heeft het 
Servicepunt Vrijwilligers van de Dimence 
Groep een vrijwilligersbeurs 
georganiseerd in Westerdok te Almelo. 

Inmiddels hebben we al veel positieve 
reacties mogen ontvangen op dit 

initiatief. We begrepen dat ondanks veel 
persoonlijke (mail)uitnodigingen, 
posters, flyers, mededelingen op 
intranet en de tv schermen 
in Westerdok, toch veel mensen, jammer 

genoeg, niet op de hoogte waren van 
deze beurs!  
Wat heb je gemist als je er niet bij was? 
 
Deze beurs was algemeen toegankelijk en 
tevens intern gericht op onze cliënten, 
naastbetrokkenen en medewerkers van de 

Dimence Groep, met als doel: Bewustwording 
(wat is er aan vrijwilligerswerk in Almelo en 

aan welke activiteiten kun je meedoen), 
uitdagen (om naar buiten te gaan kijken) en 
aanmelden om daadwerkelijk de stap naar 
buiten toe te zetten. 

 
Om een zo compleet mogelijk beeld te geven 
van de mogelijkheden in en om Almelo waren 
een aantal samenwerkingspartners aanwezig: 
Scoop, SIZT, Humanitas, de klub, 
vrijwilligerswerk Twenterand en de 
cliëntenraad.  

Aan onze partners hebben wij gevraagd zich 
als organisatie te presenteren met een 
vacatureaanbod voor vrijwilligers (ook 
cliënten als vrijwilligers!) en het 

activiteitenaanbod voor cliënten om de eerste 
stappen naar buiten toe te zetten. Wij waren 
aangenaam verrast door alle vacatures en 

mogelijkheden die alle partijen te bieden 
hebben voor onze cliënten.  
 
Wij zien deze vrijwilligersbeurs als een eerste 
stap om zichtbaarheid te creëren in de 
projecten en mogelijkheden voor 

vrijwilligerswerk in Almelo voor alle 
belangstellenden en we gaan ervoor zorgen 
dat dit een terugkerend evenement wordt. 

 
 
 
 

Sluiting 
 

Mocht u informatie hebben die van belang 
kan zijn om te vermelden of een ander leuk 
item voor de volgende nieuwsbrief, laat het 
weten via vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl  
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