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Introductie 
 

In deze nieuwsbrief: 
Safe the date voor het ophalen van uw 
eindejaarsgeschenk, een nieuwe collega stelt 
zich voor, Raad van Bestuur toont waardering 
met bedankfeest Dinoland, Patiënt Centraal 
dag Abbott en vooraankondiging Werv. 

 
Algemeen nieuws van het Servicepunt 
Vrijwilligers 
 
Raad van Bestuur toont waardering met 
‘Bedankfeest’ in Dinoland 

 

Vrijwilligers zijn de helden van de 
Dimence Groep 
Wie is nou eigenlijk de echte ‘held’ van de 
avond? De boomlange zwemkampioen 
Maarten van der Weijden of zijn het al die 
honderden vrijwilligers van de Dimence 
Groep, die zich elke dag weer belangeloos 

inzetten voor hun medemens?  
 
Afgelopen zomer lukte het Maarten wat hij 
een jaar eerder niet voor elkaar kreeg; 
zwemmend het bijna tweehonderd kilometer 
lange traject van de Elfstedentocht afleggen. 

Door deze twee monstertochten bracht Van 
der Weijden maar liefst ruim elf miljoen euro 
bijeen voor kankeronderzoek. Door tal van 

media werd hij door zijn megazwemprestatie 
terecht een ‘held’ genoemd. 
Maar al die vrijwilligers van de Dimence 
Groep dan, die op 8 oktober in Dinoland 

bijeen waren? Zij zijn misschien wel de echte 
helden en minstens zo waardevol. Hun 
waarde is niet in geld uit te drukken.  
 
Gezellig 
Het was heel gezellig in Dinoland. Zo’n 
vijfhonderd vrijwilligers uit Zwolle en 

omgeving waren naar het ‘bedankfeest’ 
gekomen om gezellig te kletsen, te drinken 
en zich tegoed te doen aan het buffet. 
Spareribs, kippenvleugeltjes, pizzapunten, 
soep… noem maar op. En buiten het 
Dinolandgebouw waren ook nog eens 

hamburgers, zakken patat, ijs, poffertjes en 
pannenkoeken te krijgen. Veel en lekker. 
 
Het feest was een oprecht ‘dankjewel voor 
jullie inzet als vrijwilliger’. Of, zoals Marco 
Verheul, lid van de Raad van Bestuur, het in 
zijn welkomsttoespraak verwoordde: “Zonder 

vrijwilligers kunnen wij nooit de zorg leveren 
die nodig is.” Verheul sprak niet alleen 
namens de Raad van Bestuur, maar ook in 

naam van alle medewerkers van de Dimence 
Groep, die hun werk absoluut niet kunnen 

doen zonder de steun van vrijwilligers. “Als ik 
op de werkvloer kom, zie en voel ik dat het 
bruist” zegt Marco Verheul. “En als ik hier 
rondloop tussen al die vrijwilligers, dan zie ik 
ook dat het bij hen bruist. Dat is heel goed. 
Eet, drink en vier het leven.” 

 
Inspirerend 
En dat leven werd gevierd, daar in Dinoland. 
Eten en drinken en gelijktijdig lekker 
bijkletsen met andere vrijwilligers, die je 
misschien al maanden of soms een jaar niet 

had gezien.  

Maar het ging natuurlijk ook om het 
inspirerende verhaal van Maarten van der 
Weijden, de man bij wie in 2001 leukemie 
werd geconstateerd. Hij overwon de 
levensbedreigende ziekte maar hield daar 
een enorm schuldgevoel aan over. Waarom 
ben ik wel genezen, maar zo veel anderen 

niet? Hij wilde wat terug doen; en daarom 2 
keer de barre Elfstedenzwemtocht om geld op 
te halen voor kankeronderzoek. 
In het theater in Dinoland gaf de 
superzwemmer twee presentaties, want de 
belangstelling was te groot om iedereen in 

een keer te kunnen herbergen.  
 

 
 
Contact 

Iedereen hing aan zijn lippen. Het is 

herkenbaar om te horen, dat contact maken 
met een ander  – wat elke vrijwilliger in zijn 
werk doet – zo ongelofelijk belangrijk is en 
nieuwe kracht geeft.  
In 2018, ergens in de buurt van Franeker, zat 

Maarten er helemaal doorheen. Hij kon niet 
meer. Hij was kapot. Maar iedereen om hem 
heen wilde dat hij door zou zwemmen. Het 
lukte hem niet. Met geen mogelijkheid. Tot 
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hij op de kant een klein meisje zag staan, dat 
hem aanmoedigde: “Hup Maarten, hup”.  

“We kregen oogcontact. En als je contact 
maakt met iemand, wordt het allemaal veel 
draaglijker.” 
De kern van die boodschap is geheel 
vanzelfsprekend van toepassing op de 
vrijwilligers van de Dimence Groep; door het 

contact met degenen voor wie zij zich 
inzetten, wordt het leven voor die persoon 
vaak een stukje makkelijk of draaglijker.  
“Zonder jullie hadden we al die mensen, waar 
jullie je om bekommeren, nooit zo kunnen 
helpen. Door jullie inzet als vrijwilliger wordt 

de wereld een beetje beter.” 

 
Om nog even terug te gaan naar de eerste 
regels van dit verhaal: Maarten van der 
Weijden was ‘de held’ van de avond. Maar al 
die vrijwilligers zijn eigenlijk nog grotere 
helden. Hun inzet is onbetaalbaar. Voor  de 
Dimence Groep als organisatie én voor al die 

mensen die zij ondersteunen. 
 
 

Even voorstellen: Stanny Vreeswijk 
 

 
 
Hallo allemaal, graag wil ik me voorstellen: ik 

ben Stanny Vreeswijk en woon in Zwolle. 
Sinds een aantal maanden ben ik werkzaam 
als vrijwilliger bij WijZ in de functie van 

vrijwilligerscoördinator. Ontzettend leuk om 
op deze manier een bijdrage te kunnen 
leveren aan alle activiteiten die door WijZ 

worden geïnitieerd. Ik vind het fijn om met 
mensen om te gaan, ben altijd nieuwsgierig 
naar allerlei dingen. Verder heb ik sinds kort 
een nieuwe hobby ontdekt: Diamond 
Painting. Heerlijk om lekker even rust in te 
vinden. 

De komende tijd ga ik verder met het 
kennismaken met nieuwe vrijwilligers voor de 

Dimencegroep en probeer zoveel mogelijk te 
kijken naar hoe we de behoefte aan 
vrijwilligers en het aanbod zo goed mogelijk 
kunnen matchen. Zin in! 
 
Safe the date – ophalen 

eindejaarsgeschenk 

 
 
Medio december worden de 
eindejaarsgeschenken weer uitgedeeld. 

 
De vrijwilligers in Deventer en omgeving 
kunnen hun eindejaarsattentie op Woensdag 
11 december ophalen tijdens de “Winterfair” 
in de Steerne op het Brinkreven terrein.  

 

De vrijwilligers uit Raalte kunnen hun attentie 
dit jaar ophalen aan de Monumentenstraat op 
18 december en de vrijwilligers in Almelo op 
12 december bij het WLC Almelo.  
Zet deze datums vast in uw agenda! 
 
In Zwolle zal er ook een moment gepland 

worden. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
 
Project Wel-Thuis genomineerd voor de 
Roos van Elisabeth 
Ruim twee jaar geleden startte het 
Servicepunt Vrijwilligerswerk het project Wel-

Thuis op de verslavingskliniek in Zwolle. Het 
doel van het project is om cliënten al tijdens 

de behandeling te ondersteunen met allerlei 
praktische hulpvragen, zodat cliënten goed 
thuis kunnen komen.  
 

De ondersteuning wordt geboden op alle 
leefgebieden in combinatie met partners in 
het maatschappelijk voorveld. Hiermee wordt 
de overgang van de opname- naar de 
thuissituatie verkleind en wordt er een 
bijdrage geleverd aan een goed leven.   
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Het project is een groot succes en inmiddels 
ook uitgerold aan de Rielerenk in Deventer. 

Het project wordt grotendeels gedragen door 
vrijwilligers in combinatie met een 
professional. Het project is laagdrempelig en 
de vrijwilligers kunnen zaken oppakken, waar 
de afdeling niet aan toe komt. Het project is 
door Judith van Olst, teamleider 

bedrijfsvoering van 
Dimence(verslavingszorg), genomineerd voor 
de Roos van Elisabeth.  
De vrijwilligers zijn blij verrast met de 
nominatie. Voor de vrijwilligers is de 
nominatie een erkenning voor hun inzet. Zo 

zie je maar weer dat vrijwilligers een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren in het 
herstel van onze cliënten.  
De Roos van Elisabeth wordt jaarlijks 
uitgereikt door het Elisabethfonds. Het fonds 
rijkt de roos uit – als blijk van waardering – 
aan mensen en organisaties die zich op 
bijzondere wijze inspannen om (ex) 

psychiatrische patiënten (weer) een goede 
plaats in de maatschappij te geven. Met de 
Roos van Elisabeth krijgt hun inzet extra 
aandacht en worden ze in het zonnetje gezet. 
De prijs bestaat uit een kunstwerk en een 
geldbedrag van 500 euro. Alle 

genomineerden ontvangen een 
aanmoedigingspremie van 50 euro.  
De uitreiking van de Roos van Elisabeth is op 

donderdag 21 november. Bij de Dimence 
Groep op terrein de Brinkgreven in de 
Steerne. Het programma start om 15:00 uur.  
De andere genomineerden vindt u hier: 

https://www.st-elisabethfonds.nl/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vooraankondiging WerV 
 

 
 
Afscheid nemen van iets wat goed is geweest 
wordt wat makkelijker als je weet dat je 

verder mag groeien in de dingen die je doet. 

We nemen afscheid van het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk en participatie; van 
pionieren, ontwikkelen, gewoon doen!, 
verbindingen maken, ambassadeurs werven 
en onze kabouter ! 
De naam past niet meer bij de activiteiten die 

we doen met ons team. 
We hebben met elkaar ervoor gezorgd dat we 
activiteiten doen die niet meer weg te denken 
zijn.  
U heeft daar als vrijwilliger een enorm 
waardevolle bijdrage aan geleverd. Dank 

daarvoor. 
 
We gaan verder in WerV. Verder met het 
inzetten van vrijwilligers, het aangaan van 
uitdagingen, het verwerven van kansen en 

mogelijkheden voor mensen, werven van 
ambassadeurs, zorg en welzijn met elkaar te 

verbinden.  
Reuring, drukte, actie, participeren, 
doen……doen….!! 
 
Maar ook ‘werf’ in de zin van het dok in de 
haven, even pas op de plaats, rust vinden om 
te denken over of er nog wel aandacht is voor 

die zaken die echt belangrijk zijn in het 
leven.  
Immers wensen wij iedereen een zo goed 
mogelijk leven 
Daarom de keuze voor WerV. 
 

Wij hopen u de komende jaren nog vaak te 
treffen bij een van de activiteiten van  WerV. 

 
Team WerV 
Ruby Blom, Edwin Burgman, Chris Helsloot 
Annemarie van der Kolk,Ilona Wiltink en  
Monique Westrup 

 
 
 
 
 

https://www.st-elisabethfonds.nl/
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Regio Hanzestreek 
 
Abbott Patiënt centraal dag 
 

 
 
Afgelopen woensdag 9 oktober was de 
"patiënt centraal dag" van maar liefst 3 
locaties van Abbott. Locatie Olst en 2 locaties 

uit Zwolle.  
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”. Op de Steerne hebben we ruim 40 
zeer enthousiaste medewerkers mogen 

ontvangen die we eerst hebben kunnen 
vertellen over onze organisatie om ze 
vervolgens aan het werk te zetten. 

 
Projecten 
In samenwerking met het servicepunt 
vrijwilligerswerk en participatie van de 
Dimence Groep hebben we voor onze cliënten 
en patiënten 3 projecten bedacht en 

georganiseerd bij Tollerink, Lorna Wing en de 
Heihoeve. 
Bij Tollerink is een groep vrijwilligers appels 
gaan plukken en andere groep heeft hier de 
heerlijkste appeltaarten van gebakken en is 
er, als kers op de taart, voor alle bewoners 
van Tollerink een “afternoon tea” 

klaargemaakt. Onder het genot van al dat 

lekkers hebben de vrijwilligers van Abbott de 
muziek verzorgd en kon er naar hartenlust 
worden meegezongen met liedjes uit het 
verleden, maar zeker ook de huidige 
meezingers kwamen aan bod!  
 

 
 
Op de Heihoeve is ruim 700 kilo (!) 

aardappels gerooid, zijn er 4 hekjes 
getimmerd en de eerste 30 meter van het 
blotevoeten pad is obstakelvrij gemaakt. En 
na afloop van het harde werken was er een 

gezellige borrel op de Heihoeve met de 
beroemde gevulde eitjes van de eigen 

kippen. Ze hebben al met al in korte tijd een 
duidelijk beeld gekregen van de Heihoeve en 
hadden best nog een dag willen werken!  
 
Op Lorna Wing hebben we ook een aantal 
nieuwsgierige bewoners ontmoet die kwamen 
kijken wat al die vreemde mensen toch 

kwamen doen. Toen duidelijk werd dat ze de 
slijtgaten onder de schommels kwamen 
vullen, een houten bankje gingen opknappen, 
de VTVB  fietsen kwamen repareren en 
schoonmaken, en ook nog eens het onkruid 
langs het Panna Veld gingen weghalen 
kwamen als vanzelf ook de verzoeken binnen 

bij de vrijwilligers voor een potje sjoelen en 
een kleine wandeling. Hier is overigens ook 

met plezier gehoor aan gegeven! 
 
Enthousiaste reacties 
Zowel van de cliënten en de patiënten, als de 

vrijwilligers waren de reacties erg 
enthousiast. Enkele reacties van de 
vrijwilligers na afloop van het werken; “Mijn 
handen waren goed vies”, “Ik ga ook een 
groentepakket bestellen!” “Waardevolle 
bijdrage aan de Heihoeve,” “De varkens 
zagen er lief uit”, “wat een nuttig werk 

kunnen we hier doen” en zo waren er nog wel 
meer! 
 
Wat ook vooral als heel prettig is ervaren is 
dat het resultaat duidelijk zichtbaar was en 
dat men samen kon werken met cliënten Er is 

zelfs al direct een nieuwe aanmelding als 

vrijwilliger en we verwachten er nog een 
aantal. 
De dag was een groot succes voor alle 
partijen en we zullen Abbott zeker vragen 
volgend jaar terug te komen!  
Heel veel dank ook aan de collega’s van de 

Steerne, Tollerink, Lorna Wing en de 
Heihoeve die zich hebben ingezet om deze 
dag tot een succes te maken! 
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Contact 

Mocht je nu zelf leuke ideeën hebben om 
vrijwilligers in te zetten op je afdeling of wil 
de volgende keer aansluiten bij de Abbott 
patiënt centraal dag omdat je ook wel 
klussen hebt liggen laat ons dat dan vooral 
weten; we gaan graag met je in gesprek om 

de mogelijkheden door te nemen en, het 
samen met jullie, te organiseren. 
Je kunt ons bereiken via 
vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl of op 
telefoonnummer 038-8515799 
 

 

Vrijwilligers Verwenpas 
De vrijwilligers Verwenpas is een cadeautje 
voor alle vrijwilligers in Deventer.  
Met deze pas, uitgegeven door de 
Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD), kunt u 
profiteren van aantrekkelijke kortingsacties 
die via diverse bedrijven worden 

aangeboden.  
 
Op vertoon van de Vrijwilligers Verwenpas 
kunt u in Deventer en omgeving gebruik 
maken van onder andere onderstaande 
kortingen:  

- 10% korting op biologische zaden bij 
de Ulebelt 

- 2e gratis kopje koffie bij de Deventer 
Koekwinkel 

- Gratis nagerecht naar keuze bij 
besteding van een hoofdgerecht bij 
Pannekoeken huis Ot & Sien 

- Gratis overtocht op zondag bij het 
Pontje op de Ijssel 

- 25% korting op toegang van het 
Blotevoetenpad (max 2 personen) bij 
het Hof van Twello 

- Het 2e kopje koffie of thee (geen 
speciale) gratis bij Cafe Samen 

 
Dit en nog veel meer. 
Via de website www.vrijwilligersstad.nl kunt u 

alle kortingen bekijken. 
 

Heeft u deze pas nog niet? Dan kunnen wij 

deze voor u aanvragen bij de 
Vrijwilligerscentrale Deventer. 
 
 

 
 
 
 

 
Verwenmiddag Bagijnenstraat - 

Weggeefwinkel 
 

 

 
13 december aanstaande organiseert Team 
BW Bagijnenstraat in Deventer in 
samenwerking met het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk en participatie (binnenkort 

WerV) 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, schoenen, accessoires, tassen, 
(dit alles graag schoon en heel!),  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 
Vrijwilligerswerk en Participatie bij het WLC 
Deventer 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! 
 
 
 
 

mailto:vrijwilligerwerk@dimencegroep.nl
http://www.vrijwilligersstad.nl/
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Regio West-Overijssel 
 

Geen berichten. 

 
Regio Midden-Overijssel 

Vrijwilligersavond Almelo 
Geen berichten. 
 

Sluiting 
 
Wij wensen u een goede afsluiting van het 
jaar 2019. Geniet van de kerstdagen, en 

proost op een mooi nieuwjaar! 
 

 

 


