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HET EFFECT VAN
HANDJEHELPEN

2020 in een notendop
“Het jaar van samen”
Vriendenkringen
“Ik heb nu meer sociale
contacten”

“Ik zie mijn
meisje groeien!”

Presentiebenadering
“Ga naast iemand staan”

Handjehelpen gelooft in een wereld waar mensen zich inzetten voor elkaar.
Onze vrijwilligers en stagiairs ondersteunen kinderen en volwassenen met een beperking.
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Inleiding
Het was een bewogen jaar. Daar is geen woord aan gelogen.
Het is gemakkelijk om het in teken van corona te stellen,
maar dat ga ik hier niet doen.
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2020 was heftig, maar ook prachtig. Een jaar waarin veel duidelijk werd
en mogelijk bleek. Niemand kan na dit jaar nog ontkennen hoe belangrijk
goede zorg en aandacht is. En wat er kan gebeuren als het daaraan
ontbreekt. Ziekte, verlies, psychische kwetsbaarheid en eenzaamheid.
Maar vanuit dat besef ontstond ook een explosie aan solidariteit en
daadkracht.
Het aantal vrijwilligers dat zich in 2020 bij ons aanmeldde was
ongekend; maar liefst 52 procent hoger dan vorig jaar. Voor het eerst
in onze geschiedenis telden we meer vrijwilligers dan hulpvragers. En
de handen werden ineengeslagen. In al onze gemeenten zijn we nieuwe
samenwerkingen aangegaan en werden bestaande samenwerkingen
verstevigd. Met formele en informele zorgorganisaties, met buurt- en
wijkteams. Samen keken we wat er nodig was en we deden het gewoon.
Onze stagiairs en vrijwilligers sprongen bij om de formele zorg te
ontlasten. Om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen niet weggleden,
gezinnen het volhielden en ouderen én jongeren niet vereenzaamden.
De kracht van informele zorg toonde zich in al haar facetten. En eens te
meer werd duidelijk wat formele zorg en informele zorg hand in hand
kunnen bereiken.
Ondertussen ging ook het reguliere werk door. We breidden ons
werkgebied uit naar Amsterdam en startten met donateurswerving.
We verdiepten onze visie en gingen nog meer Ggz-vriendelijk werken.
We matchen de mooiste maatjes en kregen prachtige cijfers van zowel
hulpvragers als vrijwilligers en stagiairs. Het Handjehelpen-effect ten
voeten uit.
En dat alles lag zeker niet aan corona. Het lag aan ons allemaal samen.
Niet in de laatste plaats aan ons mooie team van medewerkers. Tegen
de klippen van het beeldscherm op werkten zij van januari tot december
vol passie door. Daar ben ik bijzonder trots op.

Het
jaar van
samen

2020 is wat mij betreft dan ook bij uitstek het jaar van samen. Een jaar
dat mij vol goede moed en vertrouwen vooruit doet kijken.
Irene Domburg
Directeur
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Handjehelpen

Het verhaal van Handjehelpen kent elke
dag worden weer nieuwe hoofdstukken.
Over mooie koppelingen, nieuwe projecten,
bijzondere samenwerkingsverbanden,
gedreven vrijwilligers en de prachtige
effecten van ons werk. Dit jaar kwam daar nog
het corona-narratief bij. Genoeg te vertellen
dus. Vandaar dit magazine. We hopen je te
inspireren en mee te nemen.
Het begon meer dan veertig jaar geleden met een
eenvoudige kaartenbak. Een stel ouders was op zoek naar
laagdrempelige ondersteuning voor hun kinderen met een
beperking en van daaruit groeide de club. Natuurlijk, er is
behoorlijk wat veranderd ondertussen. We ontwikkelen
mee met de samenleving en het zorglandschap. En zijn
- al anticiperend en innoverend - uitgegroeid tot een
professionele vrijwilligersorganisatie met 32 medewerkers.
We zijn actief in achttien gemeenten in de provincies
Utrecht en Noord-Holland. En in 2020 boden we met 1.444
vrijwilligers en 390 stagiairs 134.406 uur ondersteuning aan
2.375 hulpvragers.
We richten ons naast kinderen inmiddels ook op
volwassenen met een beperking, chronische ziekte
of gedrag dat om extra aandacht vraagt. En we zijn er
voor overbelaste mantelzorgers. We bogen op een
gerenommeerd stagebureau (zie p.38). En door onze
vrijwilligers en stagiairs gericht te scholen en begeleiden,
zijn we specialist in de ondersteuning bij complexe
hulpvragen. Hulpvragen waarbij we samenwerken met
andere informele en formele zorgorganisaties (zie p.36).
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Sterke basis
Toch is er in de basis ook nog veel hetzelfde. De
grondbeginselen van toen zijn nog altijd actueel. Maatwerk
dus, de menselijke maat. We bieden ondersteuning vanuit
de thuissituatie en voor onze hulp is geen indicatie nodig.
Nog steeds vanuit dezelfde gedachte; dat het zoveel fijner
is als mensen met een kwetsbaarheid zoveel mogelijk
kunnen blijven deelnemen aan het gewone leven. We
werken nog steeds lokaal. Iedere gemeente heeft haar
eigen coördinator (zie p. 40) en we leveren maatwerk
door in te spelen op de specifieke behoeften binnen de
verschillende gemeenten. En nog steeds heeft een groot
deel van onze medewerkers zelf een kind, partner of
ouder met een beperking. Naast theoretische kennis dus
ook op een flinke schat aan ervaring en herkenning.

We zijn er voor de hulpvragers,
werken vanuit hun beleving en
kijken op maat wat er nodig is.
Samen en de kracht van informele zorg
Verandering is van alle tijden, maar het afgelopen
decennium is het in de zorg flink bijbenen geblazen.
De druk neemt toe. Door vergrijzing, decentralisatie en
bezuinigingen. Sinds 2015 klinkt vanuit Den Haag bovendien
de boodschap “eigen kracht, eigen netwerk”.
De participatiemaatschappij maakte zijn entree als
vervanger van de klassieke verzorgingsstaat. Er is sindsdien
veel formele zorg wegbezuinigd en de sector kampt met
grote tekorten. Als gevolg daarvan groeit de vraag naar
informele zorg.

Handjehelpen sorteerde natuurlijk al even voor op
“informele zorg waar kan, formele zorg waar nodig” en
vanaf 2015 kozen we actief voor samenwerking met de
formele zorg. We zijn ervan overtuigd dat formele en
informele zorg hand in hand optimaal invulling geven
aan zorg- en welzijnswerk. En inmiddels bewijst onze
samenwerking met partijen als Abrona, Lister, Kwintes,
Youké en sociale buurt- en wijkteams dit ook. Onze
vrijwilligers en stagiairs kunnen tijdig bijspringen, waardoor
onze ondersteuning preventief werkt en ervoor zorgt dat
escalaties afnemen of zelfs voorkomen worden. En het
draagt meetbaar bij aan de afschaling van formele zorg.
Zo berekende Abrona dat de inzet van onze vrijwilligers
en stagiairs hen zomaar 25 procent aan tijd en kosten
bespaarde (zie p.30).
Covid 19
Door Corona werd het belang van samen dit jaar nog extra
onderstreept (zie p.20). Alle zeilen werden bijgezet en
de handen ineengeslagen. In al onze gemeenten zijn we
nieuwe samenwerkingen aangegaan en werden bestaande
samenwerkingen verstevigd. Samen keken we wat er nodig
was en we deden het gewoon. Stagiairs en vrijwilligers
sprongen bij om de formele zorg te ontlasten. Om
ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen niet weggleden,
gezinnen overeind bleven en ouderen én jongeren niet
vereenzaamden. Toen één-op-één contact niet meer
mogelijk was, keken we naar alternatieven. Hands-on.
Even een boodschap doen voor ouderen die de deur
niet uit kunnen of durven, een wandeling met iemand die
eenzaam is en een wekelijks telefoontjes om even van je af
te praten.
De (daad)kracht van informele zorg toonde zich in al haar
facetten. En we zagen een ware explosie aan solidariteit.
Het aantal vrijwilligers dat zich in 2020 bij Handjehelpen
aanmeldde was maar liefst 52 procent hoger dan vorig jaar.
Onze medewerkers hebben zich - veelal van achter hun
beeldscherm aan de keukentafel - een slag in de rondte
gewerkt om al deze nieuwe mensen op een goede manier
te koppelen aan een passend maatje. Wat een werk en
met een prachtig resultaat. Daar zijn we bijzonder trots op!
Nieuws
En er was meer dat ons van de straat hield (zie p.7). We
breidden onze dienstverlening uit naar Amsterdam. In
samenwerking met de TAO of Care ondersteunen we
daar mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een
prachtige samenwerking die goed aansluit bij onze visie
en benadering. Ook gingen we officieel van start met het
project Op de Rit, waarmee we thuiszittende jongeren
naar een zinvolle dagbesteding coachen.

Formele zorg

SPEERPUNTEN
HANDJEHELPEN:
Complexe hulpvragen

Netwerk informele zorg

Het verhaal van

INFORMELE
ZORG

Afschaling door samenwerking met formele zorg
Jeugd
Ouderen

Enkelvoudige vragen

Informele hulp in de wijk,
burgerinitiatieven, buurthuizen

Missie
Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin
mensen zich inzetten voor elkaar. Wij ondersteunen
mensen die zonder onze steun niet of slechts ten
dele mee kunnen doen. Onze kracht is het koppelen
van mensen die hulp nodig hebben en mensen die
hulp willen bieden. Hulpvragers en hulpverleners
helpen elkaar en kunnen zinvol aan de samenleving
deelnemen.

Kernwaarden
GEWOON DOEN:
Handjehelpen werkt met daadkracht!
WIJ LEVEREN MAATWERK:
Wij stellen de hulpvraag centraal.
WIJ ZIJN TOEGANKELIJK:
Handjehelpen heeft een open houding.
WEDERKERIGHEID:
Samenwerken staat voorop.
PROFESSIONEEL:
Doelgericht werken, vanuit visie en kennis.

1.444 vrijwilligers
390 stagiairs
2.360 koppelingen
134.406 hulpuren
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Handjehelpen
Ook zetten we met de campagne “Steun het
Handjehelpen-effect’, onze eerste stappen op het pad
van donateurswerving. Om de kwaliteit van ons werk
te waarborgen, in tijden van groeiende vraag enerzijds
en teruglopende gemeentelijke subsidies anderzijds.
We willen kunnen blijven groeien en streven naar meer
afhankelijkheid. Met onze visie als kompas schrijven we zo
weer een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis.
Present
Ten grondslag aan al onze werkzaamheden ligt nog
altijd de benadering vanuit presentie. We willen naast
de hulpvrager staan, aansluiten en ruimte bieden aan
zijn verhaal. Vanuit de gedachte dat oprechte aandacht
en contact eigenlijk voldoende is. In het uitgebreide
interview met Andries Baart, grondlegger van de
presentiebenadering, door collega’s Julia en Angelique een
schat aan verdieping bij dit thema (zie p.32).
Het effect van Handjehelpen
Het effect van ons werk vertaalde zich dit jaar ten slotte
opnieuw in prachtige rapportcijfers. Onze stagiairs en
vrijwilligers waarderen ons met een 8,2 en van onze
hulpvragers krijgen we een 8,4. 66% van de volwassenen
hulpvragers geeft bovendien aan dat de kwaliteit van
leven dankzij hun maatje verbeterd is en 75% van de
ondersteunde kinderen lijkt beter in zijn vel te zitten.
En zo zijn er meer mooie uitkomsten (zie p.22). 88% van
de vrijwilligers geeft aan zich nuttiger te voelen door
het doen van vrijwilligerswerk. En 94% van de volwassen
hulpvragers voelt een klik met zijn maatje.
Geweldig om te mogen concluderen dat we er in hoge
mate in slagen om, met alle zorg die ons werk verdient,
de juiste match te realiseren tussen hulpvrager en maatje.
Een match, die kinderen, volwassen en ouderen met een
kwetsbaarheid in hun kracht zet en ook vrijwilligers een
goed gevoel geeft. Precies waar we het met z’n allen voor
doen. En dat verhaal gaat nooit vervelen.
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Niet begrijpen is juist goed
“Als je écht contact met mensen wilt, is nietbegrijpen het grootste goed. Zo nodig je mensen
uit om uit te leggen waar ze mee zitten, wat hen
hindert of dwars zit.” In een notendop de lezing
van bio-psycholoog Martine Delfos, waarmee
Handjehelpen haar educatieve jaar aftrapte.
Handjehelpen organiseert jaarlijks diverse lezingen
en trainingen voor stagiairs en vrijwilligers. En hoewel
de lezing van Delfos in januari nog 160 fysieke
bezoekers trok, verliep dat dit jaar door Corona
vooral via de online kanalen. We organiseerden
diverse introductiebijeenkomsten voor nieuwe
vrijwilligers, evenals trainingen over Dementie en
Niet Aangeboren Hersenletsel.

Jelmer (32): “Petra voelt heel vertrouwd. Ze
luistert goed en we doen dingen die ik anders
niet snel zou doen. Ik slaap ook weer beter en
heb meer energie. Dankzij haar krijg ik meer
zelfvertrouwen. Ik zit beter in mijn vel en mijn
leven is lichter nu”

Solidariteit
in corona-tijd
Vanaf de eerste dag van de lockdown in maart
stroomden de aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers
bij ons binnen. We telden dit jaar maar liefst 52
procent meer aanmeldingen dan gewoonlijk. De
nieuwe vrijwilligers zette Handjehelpen corona-proof
in, bijvoorbeeld als belmaatje, om de hond uit te
laten, medicijnen te halen of kinderen te helpen met
schoolwerk.

Verrassing!
In mei mochten we 375
vrijwilligers een hart
onder de riem steken met
een doos vol gezonde
lokale producten. De
voedselpakketten werden
ter beschikking gesteld
door de provincie Utrecht. De pakketten werden
rondgedeeld door tientallen van de meer dan 1000
nieuwe ‘corona’-vrijwilligers, die Handjehelpen sinds de
lockdown zijn komen versterken.

Lies Graafland (69), vrijwilligster: “Ik kom
natuurlijk voor Kamaal, maar ondertussen krijg
ik zelf ook zoveel energie van mijn wekelijkse
bezoekjes aan hem en zijn familie. Die blije
snoetjes als ik binnenkom. Mijn inzet als
vrijwilligster heeft mijn leven echt verrijkt.”

Communicatie

Het verhaal van

Kort nieuws

Dayalda: “Vroeger durfde ik nauwelijks iemand
aan te spreken, laat staan dat ik iemand
om hulp durfde te vragen. Ik leefde echt
geïsoleerd. Dankzij het contact met mijn
netwerkmaatje Rosan durf ik dat nu wél. Ik
ben actief in het buurthuis en wandel sinds
kort regelmatig met mijn buurvrouwen. Wie
had dat gedacht!”

FEBRUARI
Steungezinnen in
Ouders van Nu

APRIL
Maatjes Irma en Lida
op indebuurt.nl
Janstje op
Houten FM

Jaarverslag 2019

JANUARI

MAART

Nieuwe
projectflyers

Coronacommunicatie

Julia in ‘Utrecht
is wakker’
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Kort nieuws
#eenkleingebaar
In het kader van de
nationale beweging
#eenkleingebaar doneerden
we in december ansichtkaarten en mobiliseerden
we meer dan 200
scholieren van onder
meer het Cals College
in IJsselstein en de Anne
Frank school in Utrecht. Zij
schreven kaartjes naar bewoners van woonzorgcentra
in hun gemeente en anderen die juist in deze tijd een
beetje extra aandacht kunnen gebruiken.

Handjehelpen start in
Amsterdam!

Op de valreep van het nieuwe jaar brachten onze vrijwilligers oliebollen
rond in Nieuwegein. Rotary Nieuwegein zette de actie op touw om
ongeveer 500 huishoudens die het nodig hebben een hart onder de
riem te steken. Blije gezichten en warme reacties als resultaat.

Communicatie
8 /

Ook in het afgelopen jaar werd
Handjehelpen gesteund door
verschillende statiegeldacties.
We bedanken onder meer de
Jumbo in Zeist en Driebergen
voor de mooie bedragen
die zij voor ons hebben
opgehaald. Dit komt zeker van pas en helpt ons om nog
meer mensen met een kwetsbaarheid of beperking te
steunen met een maatje.

In november startte Handjehelpen in Amsterdam. Onze
vrijwilligers zetten zich daar, samen met de TAO of
Care, in voor mensen met dementie en richten zich op
de sociale benadering van dementie waarin zingeving,
een bevredigende invulling van de dag en aangaan van
betekenisvolle relaties centraal staan.

Gelukkig nieuwjaar!

And the
nominees
are…

Alle kleine beetjes…

Handjehelpen werd in oktober genomineerd voor de Zeister Vrijwilligersprijs

Professionals van de toekomst

Opfleuren
Omdat zij de bezoekjes van hun maatjes moesten
missen, verraste Handjehelpen haar hulpvragers
rond Pasen met een orchidee voor de deur! Kweker
Stolk Orchids bezorgde gratis een vrachtwagen vol
en Handjehelpen deelde uit in Utrecht stad, Zeist,
Bunnik, Stichtse Vecht, Weesp, Ronde Venen en
Woerden. Op het bijgevoegde kaartje de oproep
om vooral te bellen als extra hulp nodig is. De
bloemenactie leverde veel leuke reacties op van
hulpvragers; de orchideeën zorgden voor wat
positieve energie in deze lastige tijd.

2020. Na een spannende stemactie grepen we helaas net naast de prijs, maar

In september startte weer een nieuwe lichting
van circa honderd tweedejaars-, derdejaars- en
vierdejaars stagiairs. In kleinere groepen, met een
kortere inwerkperiode en natuurlijk Coronaproof!
Nieuw dit jaar is de Ketenstage, waarbij je ervaring
opdoet bij twee organisaties in één stage. En dus
zijn we niet alleen
bij Handjehelpen
gestart, maar - via het
beeldscherm - ook
in een buurthuis bij
DOCK, op locatie
bij het Rijnhoven,
Maria Dommer en het
Zonnehuis van Quarijn.

desondanks een hele eer. En het blijft ontzettend fijn zoveel mensen in Zeist
te mogen ondersteunen.

JUNI
Voorbereidingen
donateurscampagne

AUGUSTUS

OKTOBER

Publiciteitscampagne
DPG

Maatjes Yoricke en Toon
op indebuurt.nl

DECEMBER
Vloggende maatjes Marcus en
Leon op RTV Utrecht

Maatjes Nebi en Thomas
op RTV Utrecht

MEI

Plannen maken

Maatjes Aurelio en
Mathijs in Duic
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JULI

Mantelzorgmaatjes
in het Kontakt

Meer met
social media

SEPTEMBER
Steungezin Sanne en
Peter in De Telegraaf

Handjehelpen in
Op het Dorp

NOVEMBER

Anneloes en Claudia
op indebuurt.nl

Maatjes Cato en
Sanne in Mensen
maken de Heuvelrug
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Donateurscampagne van start

Niet meer alleen!

Steun het
Handjehelpeneffect
Handjehelpen koppelt mensen die hulp nodig
hebben aan precies de juiste vrijwilliger. Onze
hulpvragers geven aan dat hun leven dankzij
een maatje fijner is, dat ze méér contacten
hebben en beter in hun vel zitten. Dát is het
Handjehelpen-effect! Gun jij meer mensen het
Handjehelpen-effect? Word dan nu donateur.

Eenzaamheid. Dat vond Hans het zwaarste aan zijn psychische ziekte. Sinds hij
wekelijks gezelschap krijgt van Rens, vrijwilliger bij Handjehelpen, ziet het leven er
zonniger uit. “Rens is mijn lijntje met de buitenwereld”, zegt Hans.

Dát is voor Hans het Handjehelpen-eﬀect!

Gun jij meer mensen het Handjehelpen-eﬀect?
Steun ons dan met een donatie op Handjehelpen.nl

Met deze boodschap lanceerden we in 2020 de
nieuwe donateurscampagne. De campagne zetten
we in met mooie verhalen, posters, advertenties
en een heuse donatiebox, met vrolijke
Handjehelpen vlaggetjes en ansichtkaarten.
Helpen kan in allerlei vormen. Als bedrijf,
school, vereniging of serviceclub. En natuurlijk
worden we ook blij van particuliere acties als
een hardloopwedstrijd, een fancy fair of het
inzamelen voor statiegeld.

Zelfvertrouwen!

Kom in actie voor Handjehelpen! We gaan graag
met je in gesprek en ondersteunen je waar
mogelijk.

Gun jij meer mensen het
Handjehelpen-effect?
Steun ons dan met een donatie
op Handjehelpen.nl

Kwetsbaar. Zo voelt Janna (5) zich als ze zonder haar ouders is. Maar daar heeft
ze geen last van als ze op stap is met Margot, vrijwilliger bij Handjehelpen. De
onverdeelde aandacht en leuke uitstapjes doen haar goed. “Ik zie mijn meisje
groeien”, zegt Janna’s moeder.

Dát is voor Janna het Handjehelpen-eﬀect!

Gun jij meer mensen het Handjehelpen-eﬀect?
Steun ons dan met een donatie op Handjehelpen.nl
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Projecten
Handjehelpen is er voor kinderen en volwassenen
met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat
om extra aandacht vraagt. Onze steun is divers en we
voeren verschillende projecten. Van Steungezinnen
tot Studentenbrigade. En van Vriendenkringen tot
Ervaringsmaatjes. Dat is ook Handjehelpen.

Project: Steungezin

Sanne: “Handjehelpen begeleidt en bemiddelt op dit punt ook goed. Er wordt vol
ingezet op een goede match. We hebben heel duidelijk besproken wat de verwachtingen en behoeften zijn en stemmen onderling goed af. Elk half jaar plannen
we samen welke weekenden Victoria bij ons is en bij het halen en brengen delen we
alle bijzonderheden. Tussendoor appen we af en toe. We blijven graag betrokken.”

“Victoria houdt ons bij de les, ze maakt
ons ervan bewust wat er echt toe doet”

“Victoria is een
verrijking voor
ons gezin”

Intiem
“Victoria is ontzettend opgewekt en blij, maar ook beperkt. Ze functioneert in feite
op het niveau van een eenjarige. Ze spreekt een aantal woorden en kan met hulp
een paar stapjes lopen. Van echt spelen is geen sprake. Daar moesten we ons in het
begin even op instellen. De eerste keer dat Victoria bij ons was wilden we samen een
spelletje doen. Toen Victoria vervolgens een hap van de spelregels nam, hebben we
dat maar laten zitten”, vertelt Peter lachend.

Sanne (35) en Peter (36) hebben het goed en zijn samen
met hun dochter Lena (5) als gezin compleet. Een zegen,
daar zijn ze zich van bewust. Omdat ze meer liefde te
geven hebben en letterlijk en figuurlijk ruimte hebben,
werden ze steungezin. Sinds een klein jaar zorgen ze nu
af en toe voor Victoria (5), hun “weekendkindje”.

Sanne: “Het contact met Victoria is als het contact met een baby: veel knuffelen,
klappen en zingen. De dagen met haar zijn heel intiem. We zorgen er bewust voor
dat we samen thuis zijn en houden het klein. We wandelen een rondje en drinken
ergens koffie. In de zomer gaan we naar het strandje of eten een ijsje. Of we zijn
gewoon gezellig thuis samen. Victoria houdt ons wat dat betreft ook bij de les, ze
maakt ons ervan bewust wat er echt toe doet en remt ons af als het ware.”

“Sanne en ik spraken al eerder over pleegzorg. Toen
we verhuisden van een appartement naar een royale
jaren dertig woning, kon het concreet worden”, vertelt
Peter. “We melden ons aan bij Handjehelpen en vanaf
dat moment ging het snel. Regiocoördinator Annemiek
Harberink stelde Victoria aan ons voor. Eerst op papier
en daarna in levenden lijve. Het was snel beklonken.
Victoria is een vrolijk en lief meisje en er was direct een
klik. Victoria was gebiologeerd door de baard van Peter
en begon er volop aan te trekken”, lacht Sanne.
Peter: “Lena moest wel even wennen. Ineens je aandacht
delen met een ander kindje is natuurlijk best gek”. Sanne:
“Toch doen we dit ook bewust voor Lena. Niet alleen is
het gezellig om een kameraadje te hebben, maar ze krijgt
zo ook mee dat het belangrijk is om er voor anderen te
zijn. En ze ziet dat het niet vanzelfsprekend is dat alles
altijd goed en gemakkelijk gaat.”

Steuntje in de rug
Sanne: “Door een ernstige stofwisselingsziekte is Victoria
lichamelijk en verstandelijk beperkt. Haar moeder Fatima
is alleenstaand, werkt bijna fulltime en heeft nog twee
zoons. Best intens. Daarom is Victoria nu eens in de
maand een zaterdag of zondag bij ons.”
Fatima: “Het is heerlijk als ik Victoria af en toe bij Sanne
en Peter mag brengen. Ik heb geen groot netwerk en de
zorg voor Victoria in combinatie met de zorg voor mijn
zoons en mijn werk is best intensief. Als ik af en toe mijn
handen vrij heb, laad ik echt op. Ik doe iets leuks met de
jongens, doe een dutje of ga even in mijn eentje winkelen. Ik kan er dan weer tegenaan. En ik weet dat Victoria
het fijn heeft. Sanne en Peter maken er een leuke dag
van; ze hebben echt het beste met Victoria voor. Ik laat
haar met een gerust hart bij ze achter.”

“Het is heerlijk als ik Victoria af en toe bij Sanne en Peter mag
brengen. Ik weet dat zij het fijn heeft en ik laad echt even op.”
12 /
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Het is een
laagdrempelige
manier van hulp
bieden en het
maakt ons als
gezin rijker.

Verrijking
Sanne: “Op voorhand leek de zorg voor een kindje met een lichamelijke beperking
ons wellicht zwaar, maar nu we er middenin zitten valt het erg mee. Natuurlijk is het
intensief, maar voor ons is het slechts een dagje. Fatima heeft de zorg dag in dag
uit en houdt daarnaast in haar eentje een baan en gezin draaiende. Daar heb ik echt
respect voor. Bijzonder dat wij haar op deze manier een beetje kunnen ontlasten.
Het is een laagdrempelige manier van hulp bieden en het maakt ons als gezin rijker.
We zouden het iedereen aanraden.”

Over Steungezinnen
Steungezinnen bieden een warme plek voor kinderen met een beperking
of kinderen uit een gezin waar iemand een beperking heeft. Omdat het fijn
is om even uit de thuissituatie te zijn. Of om het thuisfront wat respijt te
geven. Ouders hebben wat extra tijd voor zichzelf of andere kinderen.
Soms is dat net het steuntje dat nodig is om de zorg weer aan te kunnen.
Het project Steungezinnen bieden we aan in ons hele werkgebied.
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Project: De kracht van samen

Voor elkaar
Rens beaamt: “Hans en ik zijn in feite maatjes voor elkaar. Officieel ben ik misschien de
vrijwilliger, maar zo voelt het niet. Ik zie Hans zeker ook als een goede vriend en het contact
is gelijkwaardig. We zien elkaar elke week en per keer bekijken we wat we gaan doen. Soms
blijven we thuis en praten we wat of luisteren we muziek. Op andere dagen gaan we op
stap. Zo zijn we laatst naar een grote elektronicazaak geweest. Als twee kinderen in de
snoepwinkel liepen we daar rond.”
“Rens heeft me onlangs ook meegenomen naar Doorn, het dorp waar mijn grootouders
woonden en waar ik grotendeels ben opgegroeid. Voor ik ziek werd, ging ik daar zeker twee
keer per jaar op eigen gelegenheid naartoe. De laatste tijd was dat lastiger. Met Rens ging
dat nu opeens weer. Het was heerlijk om daar weer rond te lopen”, vult Hans aan. Rens: “Ik
geniet ook van zo’n dag. Het is mooi om Hans te horen vertellen. Hans heeft een andere
achtergrond en is van een andere generatie en dat maakt het heel boeiend. Tegelijkertijd is er
herkenning en vind ik rust bij Hans. Ik heb een druk leven, met werk en jonge kinderen, maar
zodra ik bij Hans binnenkom valt de hectiek van me af.”

Hans en Rens,
een bijzondere vriendschap
Het broertje dat hij nooit gehad heeft, zo noemt Hans (67) zijn maatje Rens (35). In de zomer van 2019
leerden de mannen elkaar kennen via Handjehelpen. Hans had - na een heftige periode - wel behoefte
aan wat afleiding en gezelschap. Na een zorgvuldige selectieprocedure bracht Handjehelpen Rens op
zijn pad. Dat bleek een schot in de roos.

Hans: “Ik kom uit een ernstige depressie. Het gaat
nu goed, maar in feite ben ik langdurig ziek. Dat is
zwaar en helaas raak je daardoor ook mensen kwijt.
Via mijn contactpersoon bij Lister, hoorde ik over het
maatjesproject ‘De kracht van samen’ van Handjehelpen.
Zij vroeg of dat niet wat voor mij was. Het leek me
spannend, maar ook goed. En voor ik het wist stond Rens
hier op de stoep”.
Juiste match
Rens: “Toen ik bij Hans binnenstapte, voelde het gelijk
goed. Handjehelpen zoekt nauwkeurig naar een goede
match en bij mij en Hans hebben ze die getroffen. Hans is
een interessante man. Hij weet veel over religie, wat voor
mij redelijk nieuw is maar me wel degelijk interesseert.
En we hebben allebei een liefde voor audioapparatuur
en blijken van dezelfde soort muziek te houden. Een
bijzondere mix van fusion en stevige rock.” Hans: “Iemand
vinden die het kan volgen is al knap, laat staan iemand
die het waardeert.”
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“Rens voelt als een broer
voor me”.
De eerste keer dat Hans en Rens kennismaakten, ging
de regiocoördinator van Handjehelpen mee. Zij was ook
degene die beide heren aan elkaar koppelde. Rens: “Dat
geeft wel een vertrouwd gevoel; ze doen niet zomaar
wat en je voelde: als er geen klik is, is daar alle ruimte
voor”.
Hans: “Naar elkaar toe hebben we ook een aantal dingen
duidelijk uitgesproken en afgesproken eerlijk tegen
elkaar te zijn over hoe het gaat. Je moet toch even
aftasten in het begin, maar in het feite verliep het heel
vanzelfsprekend. Rens is erg open en kan goed luisteren.
Na de derde keer dat hij hier kwam heb ik hem gezegd
dat ik hem vertrouw. Dat is ook echt zo. Rens voelt als
een broer voor me”.

“Het is een vorm van vrijwilligerswerk, maar
het voelt natuurlijk en in balans. Ik zou het
iedereen aanraden.”
Maatje
Rens zou het iedereen aanraden om zich als maatje op te geven bij Handjehelpen. “Het is een
vorm van vrijwilligerswerk, maar het voelt natuurlijk en in balans. Hans legt ook geen druk op
mij. Ja, we zien elkaar in principe elke week maar het is flexibel. Per week bekijken we wat er
past. En als het onverhoopt een keer niet uitkomt, is daar over en weer begrip voor.”
Voor Hans is het contact met Rens een waardevolle aanvulling op de professionele
begeleiding die hij krijgt. Hans: “Ik ben heel blij met Lister, maar met Rens zijn de intenties
anders; er is geen doel, er hoeft geen verslag gemaakt te worden. We praten en luisteren
zonder oordeel. Rens staat naast me.”

De kracht van samen
Een psychische kwetsbaarheid kan een zware wissel trekken op het
levensgeluk van mensen en hun naasten. Daarom biedt Handjehelpen
hulp aan kinderen en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid
én aan hun mantelzorgers. Om hun leven wat lichter te maken en te
zorgen voor verbinding met het dagelijkse leven. We doen dat door de
inzet van vrijwilligers en stagiairs, die we intensief ondersteunen.
Het project De kracht van samen bieden we aan in ons hele werkgebied.
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Project: Studentenbrigade

Susanne vindt het ook leerzaam een kijkje te krijgen in
een andere cultuur. “Als student verkeer je toch in een
kringetje met veel gelijkgestemden. Door het contact
met Said en zijn familie leer ik zoveel. Deze ervaring
neem ik de rest van mijn leven mee.”

“Goed om als student uit je
eigen bubbel te stappen”

Door het contact met
Said en zijn familie leer
ik zoveel. Deze ervaring
neem ik de rest van mijn
leven mee.”

Studievereniging Versatile telt 600 leden, waarvan een aantal als vrijwilliger actief is voor Handjehelpen. Een
groepje van zeven meiden bezoekt regelmatig een hulpvrager. Dat geeft niet alleen hun maatjes, maar ook de
studenten zelf, een goed gevoel.
“Ik help Iris, een meisje van negen jaar, verkeersveilig te
worden. Haar beide ouders zijn blind en kunnen haar
hier niet zelf bij helpen, vertelt Robin (19), eerstejaars
Algemene Sociale Wetenschappen. “Ik leer Iris veilig
oversteken zodat ze over een tijdje zelf vriendinnetjes
kan opzoeken en naar het voortgezet onderwijs kan. Zo
wordt haar wereldje een stuk groter en Iris zelfredzamer.
Het is best een verantwoording maar geeft ook veel
voldoening.”

“Vrijwilligerswerk is een
aanvulling op mijn studie,
maar ook op mijn leven in
het algemeen. ”
Steentje bijdragen
Ook Maartje (20) is vrijwilliger. Zij ondersteunt een gezin
met drie jonge kinderen, dat rouwt om hun moeder die
onlangs overleed. Maartje: “Ik heb het enorm naar mijn
zin bij dit gezin en ben blij dat ik de vader kan ontlasten.
Ik vind het ook echt een aanrader om naast je studie iets
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te betekenen voor iemand anders. In eerste instantie
leek het me misschien belastend om vrijwilligerswerk te
doen, maar in de praktijk valt dat reuze mee. Het is een
aanvulling op mijn studie, maar ook op mijn leven in het
algemeen. Ik heb nu een bredere kijk en weet dat ik ook
echt mijn steentje bij kan dragen.”
Richard, de vader van het gezin beaamt: “We zijn
ontzettend blij met Maartje. Iedere dinsdag komt ze
bij ons thuis en tovert ze een lach op het gezicht van
mijn oudste dochter Lise, die een taalachterstand heeft.
Maartje speelt met de kinderen; ze knutselen, kleuren of
gaan naar de speeltuin en ‘s middag gaat ze met Lise naar
logopedie. Doordat Maartje dit doet heb ik mijn handen
vrij voor de jongsten. Daar ben ik echt mee geholpen.”
Eigen kringetje
Ook eerstejaars Susanne (19) is enthousiast over haar
werk als vrijwilliger: “Ik help Said, een negenjarig jongetje
uit een Marokkaans gezin van vijf kinderen, met zijn
schoolwerk. Zijn moeder heeft borstkanker en zijn vader
maakt lange dagen als schoonmaker. Ik help Said met
rekenen, we doen spelletjes en gaan regelmatig een
potje voetballen. Daar ben ik niet zo goed in dus wat
dat betreft heeft hij een beetje pech”, zegt de studente
lachend.

Nog meer projecten
Op de Rit
Thuiszittende jongeren zonder diploma hebben een
slecht toekomstperspectief. Stagiairs van Handjehelpen
coachen en begeleiden deze thuiszitters (16-27 jaar)
naar werk, opleiding of een zinvolle dagbesteding. In
het project Op de Rit voor kwetsbare jongeren werkt
Handjehelpen samen met verschillende andere partijen.
Op de Rit draait in de gemeente Stichtse Vecht.

Netwerkmaatjes
Voor aanspraak, gezelligheid of hulp zijn we allemaal
aangewezen op ons sociale netwerk. Maar voor sommige
mensen is het lastig om dit netwerk in te zetten of te
onderhouden. Een netwerkmaatje van Handjehelpen kan
dan helpen om het netwerk in kaart te brengen en (weer)
actief te maken. Vrijwilligers gaan bijvoorbeeld mee naar
het buurthuis, herstellen het contact met een nichtje
dat uit het oog verloren is of regelen dat de buurvrouw
af en toe een kopje koffie komt drinken. Vrijwilligers
worden opgeleid om kwetsbare mensen zélf hulp te leren
organiseren, zodat ze zich weer gesteund weten door
hun eigen netwerk. ‘Hands on’ stimuleren tot actie dus,
zodanig dat de vrijwilliger uiteindelijk weer overbodig
wordt.
Netwerkmaatjes bieden we aan in ons hele werkgebied.

Over de Studentenbrigade
De Studentenbrigade bestaat uit studenten die
er naast hun studie voor kiezen om anderen te
helpen. Als student-vrijwilliger bied je een kind of
volwassene met een beperking of kwetsbaarheid
een steuntje in de rug. Je doet ervaring op die
je niet uit boeken haalt en het levert je mooie
contacten op met mensen die je anders misschien
niet zo snel zou leren kennen. Studenten kunnen
zich met hun dispuut, commissie, studentenhuis of
gewoon individueel aanmelden.
Het project Studentenbrigade bieden wij aan in
ons hele werkgebied.

TAO of Care
In Amsterdam ondersteunen vrijwilligers van
Handjehelpen mensen met dementie en hun
mantelzorgers. We doen dit in samenwerking met de
TAO of Care en gaan uit van de Sociale Benadering van
Dementie (SBD) waarin zingeving, een bevredigende
invulling van de dag en aangaan van betekenisvolle
relaties centraal staan.
Mensen met dementie en hun naasten worstelen niet
alleen met de directe gevolgen van de ziekte, maar
juist ook met de impact op hun leefwereld. Zij willen
niets liever dan hun leven voortzetten samen met hun
dierbaren. Gedurende het verloop van de ziekte is daar
steeds meer ondersteuning bij nodig en de vrijwilligers
van Handjehelpen helpen daarbij.
De inzet van Handjehelpen wordt gefinancierd door de
NOV, vanuit het programma ‘Samen ouder worden’.
Handjehelpen ondersteunt in Amsterdam.
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Project: Vriendenkringen

groep. Ik vind het
gewoon elke keer leuk.”
Gezellige groep
Zowel Jacco als Louis genieten van de diners met de
eetclub. “Het is een gezellige groep”, zegt Jacco. Ook
coördinator Louis heeft het naar zijn zin tijdens de
etentjes. “Als ik merk dat de groep het leuk heeft, ben
ik blij. Ik probeer ook altijd met iedereen een praatje te
maken. Sommige deelnemers zijn wat stiller, maar als je
vragen stelt, komen er altijd wel verhalen.”
Of Jacco een leuke eetclubherinnering heeft die hem
in het bijzonder is bijgebleven? “Nee hoor, ik vind het
gewoon elke keer leuk”, zegt hij vrolijk.

‘Ik heb nu veel meer sociale
contacten!’
project Vriendenkringen helpen vrijwilligers van Handjehelpen bij het opbouwen van een netwerk. Zo ook in
Stichtse Vecht, waar Jacco (46) deel uitmaakt van een vriendenkring die elkaar ontmoet om samen te koken en
eten.
De eetclub waar Jacco deel van uitmaakt, wordt
geleid door vrijwilliger Louis (74). Pre-corona kwam de
club, bestaande uit zeven deelnemers en een aantal
vrijwilligers, maandelijks samen. Louis ontfermt zich
samen met kok Yvonne, eveneens vrijwilliger, over de
boodschappen. Bij het koken helpen vaak één of twee
hulpvragers uit de eetclub. Jacco vindt dat geweldig om
te doen: “Thuis kook ik altijd alleen, maar samen met
anderen koken is veel gezelliger.”

“Thuis kook ik altijd
alleen, maar samen met
anderen koken is veel
gezelliger.”

Jacco, die een beperking in het autismespectrum en een
verstandelijke beperking heeft, beaamt dit. “Omdat ik
weinig contacten had, opperde mijn mentrix om het
wat meer op te zoeken. Ze gaf mij het telefoonnummer
van Handjehelpen, waardoor ik bij de vriendenkring
ben gekomen.” Naast het tweemaandelijkse etentje
met de hele club, spreekt hij nu wekelijks af met Ruud.
“Hij is af en toe ook bij de eetclub en het klikte tussen
ons. Ruud is wat minder mobiel dan ik, dus ga ik iedere
donderdagavond naar hem toe. Op zo’n avond kletsen
we gezellig wat met elkaar.”

“Het is een gezellige
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Belmaatjes
Een steeds grotere groep jongeren, volwassenen en
ouderen voelt zich eenzaam. Vaak is het dan fijn om
even met iemand te praten en je verhaal kwijt te kunnen.
Een belmaatje kan dan uitkomst bieden. Een maatje
dat wekelijks op een afgesproken moment belt en een
luisterend oor biedt. Een gezellig praatje, even samen
lachen of juist meedenken bij lastige vraagstukken. En
een wekelijks telefoontje kan voorkomen dat eenzame
mensen in een sociaal isolement terecht komen.
Belmaatjes bieden we aan in ons hele werkgebied.
Eigenwijs op Reis
Kinderen met een beperking zijn niet altijd in staat om
zelfstandig naar school te reizen. Daardoor zijn ze vaak
afhankelijk van speciaal leerlingenvervoer en hebben
ze minder bewegingsvrijheid. Eigenwijs op Reis helpt
deze kinderen om wel zelfstandig per fiets of openbaar
vervoer te reizen. Stagiairs van Handjehelpen reizen
letterlijk een periode mee. Net zo lang totdat het kind
klaar is om de reis alleen af te leggen. Heel belangrijk voor
het zelfvertrouwen en een bezuiniging op het kostbare
leerlingenvervoer.
Eigenwijs op reis draait in de gemeenten: Houten, Stichtse
Vecht en De Ronde Venen.

Een fijn sociaal netwerk willen we allemaal, maar er een opbouwen is niet voor iedereen makkelijk. Met het

Er even uit
Bij de eetclub haakt van alles en iedereen aan: van
mensen die zich eenzaam voelen tot mensen met een
psychische kwetsbaarheid of een lichamelijke beperking.
“Sommigen komen niet vaak hun huis uit. Voor hen is het
heel fijn om een maaltijd met elkaar te delen en zo toch
onder de mensen te zijn”, aldus Louis.

Nog meer projecten

Over Vriendenkringen
Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk,
maar niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Sommige mensen leggen minder makkelijk
contact en kunnen wel wat hulp gebruiken.
Deze hulp biedt Handjehelpen met het project
Vriendenkringen. Een vriendenkring bestaat uit
twee of meer hulpvragers die bij elkaar in de
buurt wonen en van soortgelijke activiteiten
houden. Een vrijwilliger van Handjehelpen
helpt de vriendenkring in het zadel en zorgt
ervoor dat deze regelmatig bij elkaar komt.
Het project Vriendenkringen bieden we aan in
ons hele werkgebied.

Buddysquad
Buddysquad koppelt kwetsbare jongeren die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken aan stagiairs van
Handjehelpen. In samenwerking met jongerenwerk
worden de jongeren (van 10-12 jaar) ondersteund door
middel van individuele begeleiding en groepsactiviteiten.
De stagiairs staan naast de jongeren en samen proberen
ze een positieve draai aan de toekomst te geven. De
resultaten zijn bemoedigend. Sociale vaardigheden
worden vergroot en het zelfvertrouwen en de
weerbaarheid van de jongeren groeit.
Buddysquad draait in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers
Broertjes en zusjes of kinderen van mensen die ziek zijn of
een beperking hebben noemen we jonge mantelzorgers.
Voor deze kinderen is er niet altijd evenveel aandacht,
terwijl zij vaak wel een flinke verantwoordelijk dragen.
Dat kan best lastig zijn. Met het project Ervaringsmaatjes
bieden stagiairs die zelf ook zijn opgegroeid met zorg in
het gezin een beetje steun. Een ervaringsmaatje weet als
geen ander wat de kinderen doormaken en kan luisteren,
helpen en samen leuke dingen ondernemen. Voor het
project Ervaringsmaatjes werkt Handjehelpen samen met
verschillende steunpunten Mantelzorg.
Ervaringsmaatjes bieden we aan in ons hele werkgebied.
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Interview Corona

Samen in tijden
van Corona

Corona creëerde dit jaar de perfecte voedingsbodem
voor sociale en emotionele problemen. Niet alleen
voor mensen die het al zwaar hadden, maar ook voor
een grote groep nieuwe kwetsbaren. We spreken met
Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland,
over het belang van een sociaal offensief, de inzet van
sociaal werk en de informele zorg.
Eric, kun je beschrijven wat voor invloed Corona sociaal
gezien heeft?
“Allereerst zien we natuurlijk dat mensen die het al
zwaar hadden nog meer in de verdrukking komen. Niet
zozeer door verlies van inkomen, maar wel doordat
voorzieningen wegvallen. Buurthuizen zijn gesloten, je
ontvangt minder bezoek. Tegelijkertijd is er een groep
mensen bijgekomen die het moeilijk heeft. ZZP’ers die
geen uitkering krijgen, bedrijven die failliet gaan. Er zijn
dus meer mensen die geholpen moet worden en de
druk neemt toe. Tegelijkertijd zien we gelukkig ook veel
mooie dingen. Mensen die zich aanmelden als vrijwilliger
en een ander uit eigen beweging helpen. Door even een
boodschap te doen of te informeren of iemand hulp
nodig heeft.”

“Vrijwilligers leveren
een cruciale bijdrage”
Bij Handjehelpen zagen we een enorme toestroom aan
vrijwilligers, vooral tijdens de eerste lockdown. Hoe
ziet u de rol van vrijwilligers?
“Die is uitermate belangrijk. In het algemeen leveren
vrijwilligers een essentiële bijdrage aan het welzijn van
mensen. Dat draait namelijk niet persé om verandering.
Het toevoegen van geluk, gewoon door er te zijn is al
wezenlijk. En zelfs meetbaar. Mensen die zich gelukkiger
voelen, consumeren immers minder zorg. Daarnaast
voorkomen vrijwilligers verdere zorgvraag. Vrijwilligers
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die helpen met de administratie voorkomen bijvoorbeeld
schuldenlast, met alle gevolgen vandien. En vrijwilligers
die jeugdactiviteiten organiseren zorgen ervoor dat
jongeren beter in hun vel zitten en minder snel afglijden.
Het belang van deze inzet is het afgelopen jaar alleen
maar toegenomen.“

“Het sociale werk staat onder
druk en samenwerking met
vrijwilligers is cruciaal.”
Hoe ziet u de samenwerking tussen sociaal werkers
in de wijken en vrijwilligersorganisaties, zoals
Handjehelpen?
“Die samenwerking is cruciaal. Zeker nu.
Welzijnsorganisaties hadden al te maken met flinke
bezuinigingen en het einde is nog niet in zicht. Sociaal
werkers hebben door corona bovendien extra werk. Het
werk staat onder druk en ondersteuning door vrijwilligers
is uitermate essentieel. Een goede samenwerking met
vrijwilligersorganisaties is dus heel belangrijk.
Maar dat vraagt in deze tijd ook veel. Vooral oudere
vrijwilligers vallen zelf in de kwetsbare doelgroep
en hebben hun vrijwilligerswerk tijdelijk neergelegd,
terwijl er aan de andere kant sprake is van een enorme
toestroom aan nieuwe vrijwilligers. Een flinke klus om
dit allemaal goed te organiseren. Desondanks heeft het
afgelopen jaar er echt voor gezorgd dat de waarde van
sociaal- en vrijwilligerswerk breed onderkend wordt. Ook
overheden erkennen dat we van onschatbare waarde zijn
om mensen erbij te houden.”Is het voldoende om het tij te keren?
“Nee, uiteindelijk moet er echt een sociaal offensief
komen om de maatschappelijke coronaschade te
beperken. Er moet simpelweg heel veel geld bij om
welzijnswerk goed te kunnen blijven organiseren, maar
de goede samenwerking met vrijwilligers is zeker van
buitengewoon belang.”

Facts

& Figures

Facts
Hulpvragers waarderen
Handjehelpen
met een 8,4
Vrijwilligers geven een 8,2

& Figures

Leeftijdsverdeling hulpvragers

Soort beperkingen

t/m 10jr

2%

9%

Handjehelpen in 2020:

1.444 vrijwilligers
2.395 hulpvragers
Een record van 2.306 koppelingen
134.406 uren aan geboden steun

6%

4%

met de informele zorg.

21%

7%

Autisme

Psychische beperking

Chronische ziekte

Sociale beperking

Dementie

Taalachterstand

Gedragsproblemen

Verstandelijk beperking

Lichamelijk beperking

Zintuigelijke beperking

NAH

2% 2%
2% 2%
24%

aan dat de kwaliteit van leven verbeterd is.
26%

82% van de hulpvragers heeft het gevoel
dat er naar ze geluisterd wordt.

klik met vrijwilliger of stagiair.
Van de volwassenen kan

64%

beter omgaan met zijn of haar beperking.

66% geeft aan dat de kwaliteit
van leven is verbeterd.
Van de kinderen voelt

96%

zich prettiger door de geboden steun.
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Gezelschap/ luisterend oor
Hulp bij vrijetijdsbesteding
Ondersteunen bij dagelijkse
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Het effect van Handjehelpen:

Van de kinderen voelt

51-60jr

>70jr

Soort hulpvragen

75% beter in zijn vel.

31-40jr

61-70jr

46.287 uren aan ondersteuning.
Stagiairs geven een 8,2 voor begeleiding.

Van de kinderen zit

41-50jr

41-50jr

Samen boden zij

Van de hulpvragers geeft

31-40jr

21-30jr

7%

Corona cijfers:

390 stagiairs maakten via Handjehelpen kennis

21-30jr

t/m 20jr

13%

52% meer vrijwilligers melden zich aan.
Het aantal hulpvragers steeg licht met 2%
5% extra vrijwilligers zijn actief.

11-20jr

Leeftijdsverdeling vrijwilligers

10%

Pedagogische
ondersteuning
Netwerkmaatje
Steungezin
Mobiliteitsvraag
Mantelzorgmaatje

GEMEENTE

Totaal aantal koppelingen

2020

2017

2018

2019

2020

Utrecht

47119

738

718

750

791

Amsterdam

42

De Ronde Venen

6170

71

79

88

89

Woerden

11992

114

141

179

209

Weesp

4011

35

51

61

69

Stichtse Vecht

12688

216

230

252

233

TEAM WEST

34903

436

501

580

605

Houten

6555

109

142

150

140

Nieuwegein

8389

132

149

152

143

Vijfheerenlanden

3071

31

44

53

48

Ijsselstein

3909

59

56

56

65

Montfoort

2383

22

18

15

23

Oudewater

3391

18

21

23

37

Lopik

1030

26

34

37

22

TEAM ZUID

28728

397

464

486

478

Zeist

5065

73

71

74

90

De Bilt

4590

71

73

89

104

Wijk bij Duurstede

2195

25

17

22

14

Utrechtse Heuvelrug

8774

169

159

163

172

Bunnik

2403

26

33

41

39

Amersfoort

629

2

20

13

TEAM ZUID/OOST

23656

364

355

409

432

Totaal

134406

1935

2038

2225

2306

5
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85% van de kinderen heeft het gevoel
dat er naar hem geluisterd wordt.
Van de kinderen geeft

65% aan dat de

kwaliteit van leven verbeterd is.

52% van de kinderen kan beter omgaan
met zijn beperking.

En

61% is dingen gaan doen,

Het effect
van
Handjehelpen
Mooie resultaten tevredenheidsonderzoek

die hij anders niet zou doen.
Onze hulpvragers en vrijwilligers waarderen ons
Van de volwassenen zit

59% beter in zijn vel.

44% heeft meer contact met anderen.
62% pakt nieuwe dingen op.

respectievelijk met een 8.4 en een 8.2! Dat blijkt uit
onderzoek door Tevreden.nl. Prachtige cijfers en ook de
overige kwalificaties zijn niet van de lucht. Trots zijn we
op dit Handjehelpen-effect!

Van de vrijwilligers heeft

95%

het gevoel iets goeds te doen.

64% leert nieuwe dingen.
En 68% van de vrijwilligers pakt
ook nieuwe dingen op.

Van de kinderen voelt

96% zich

prettig bij de vrijwilliger of stagiair.

94% heeft het gevoel dat de stagiair
of vrijwilliger naar hem luistert.
Van de vrijwilligers denkt

84% met

de kinderen mee.

En

93% van de kinderen voelt zich door
hem of haar ondersteund.

90% van de volwassen hulpvragers heeft het
gevoel dat de vrijwilliger of stagiair meedenkt.

85% geeft aan dat het contact aansluit
bij de verwachting.

Van de hulpvragers geeft

92% aan zich

prettig te voelen bij de vrijwilliger of stagiair.

93% heeft het gevoel dat vrijwilliger
of stagiair naar hem luistert.
En

88% voelt zich door hem
of haar ondersteund.
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Tevreden.nl ondervroeg zowel volwassen hulpvragers
als ouders van kinderen die ondersteund worden door
Handjehelpen. 82% van de ondervraagde volwassenen en
ouderen gaf aan het gevoel te hebben dat er naar hen
geluisterd werd. 66% geeft aan dat de kwaliteit van leven
verbeterd is. 75% van de ondervraagde ouders geeft aan
dat hun kind beter in zijn vel zit.
Positieve vrijwilligers
We wisten het natuurlijk al, maar ook dit onderzoek laat
weer zien dat het doen van vrijwilligerswerk een enorm
positief effect heeft op de vrijwilligers zelf. 88% van
de ondervraagde vrijwilligers geeft aan zich nuttiger te
voelen en 67% geeft aan meer plezier te beleven door
het doen van vrijwilligerswerk. Hoogleraar Evelien Tonkes
aan de Universiteit van Humanistiek licht toe: “Mensen
die vrijwilligerswerk doen zijn optimistischer en gelukkig
dan anderen. Zelfs de levensverwachting neemt toe door
het doen van vrijwilligerswerk.”
De juiste match
De kracht Handjehelpen zit ‘m in het maken van de
juiste koppeling tussen mensen die hulp nodig hebben
en mensen die hulp willen bieden. We gaan hier met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk en ook hier
laat het onderzoek zien dat dit effect sorteert. 94% van
de volwassen hulpvragers geeft aan een klik te voelen
met de vrijwilligers/stagiair. Voor de kinderen komt dit
percentage zelfs op 96%.
Het tevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd onder 758
hulpvragers en 576 vrijwilligers in ons gehele werkgebied.

Samen
Handjehelpen vaart op een geweldige club mensen,
van vrijwilligers en stagiairs tot medewerkers en
donateurs en van onze bestuursleden tot een
heleboel geweldige partners. Samen staan we voor
een wereld waar mensen zich inzetten voor elkaar.

“Toen ik in 1996 bij Handjehelpen
begon waren we met zes parttimers.
We huisden in een kantoortje boven
een studentenvereniging. ’s Ochtends
moesten we ons eerst door de bierglazen
en bijbehorende bierlucht manoeuvreren.
Ik begon als administratief medewerker
en heb me gedurende de jaren steeds
bijgeschoold.
Samen
met
onze
directeur ben ik eigenlijk de ogen van
Handjehelpen. Ik hou intern de boel
in het snotje, waardoor Irene ook kan
focussen op buiten. Dat is heel natuurlijk
zo gegroeid. Precies wat ik zo mooi vind
aan Handjehelpen; er is ruimte voor
ieders kracht en inbreng.
Het sluit aan bij het wezen van
onze organisatie. Alles draait om de
menselijke maat. Elke hulpvraag heeft
bestaansrecht. Indicaties spelen geen
rol en we werken niet met kaders. Bij
elke vraag wordt passende hulp gezocht.
Gelijkwaardigheid staat daarbij centraal.
Wat dat betreft is er in al die jaren
eigenlijk weinig veranderd. Handjehelpen
ontstond veertig jaar geleden als een
ouderinitiatief en de grondbeginselen
van toen staan nog altijd overeind. We
zijn er voor de hulpvragers, werken vanuit
hun beleving en kijken per persoon wat
er nodig is. Alles vanuit de gedachte dat
het zoveel fijner is als mensen zoveel
mogelijk kunnen blijven deelnemen aan
het gewone leven.
Informele zorg dus, georganiseerd
door een geweldige club professionele
collega’s, die elkaar fantastisch aanvullen
en geweldig werk verzetten. Daar ben ik
trots op. Dat we met beperkte middelen
écht het verschil maken.”
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‘Alles draait om de
menselijke maat’

‘Ik leer veel
van hem’

Sjors (27) is student antropologie en
maatje van Albert (55). Albert heeft een
aandoening in het autismespectrum.
Samen komen ze overal.

PORTRET VRIJWILLIGER

PORTRET MEDEWERKER

Ina Houdijk (57) draait al 25 jaar mee bij
Handjehelpen. Ze is verantwoordelijk
voor boekhouding en personeelszaken.

“Ik ben van nature geïnteresseerd in
mensen en wilde graag iets voor een
ander betekenen. Toch vond ik de eerste
afspraak met Albert best spannend. Ik
had geen ervaring met vrijwilligerswerk
en wist weinig van autisme. Maar Albert
en ik hebben veel gezamenlijke interesses
en het ijs was snel gebroken.
Albert krijgt vanwege zijn autisme
begeleiding via Lister. Hij heeft altijd
veel ideeën, maar vindt het lastig om
er alleen op uit te gaan. Samen gaat
het wel en we bezochten onder meer
het IJsbeelden Festival, het Amsterdam
lichtfestival, Madurodam, de Space Expo
en verschillende films. Natuurlijk zijn
de uitjes door corona nu wat minder
uitbundig, maar we vermaken ons prima.
Aanvankelijk zagen we elkaar minder
vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s,
maar inmiddels komen we - met in acht
name van de richtlijnen - weer regelmatig
bij elkaar. We kijken samen prachtige films
en ons contact is er eigenlijk alleen maar
intensiever op geworden. Albert zegt dat
hij door ons koppeling is opgebloeid.
Hij pakt meer op en heeft meer sociale
contacten. Mooi voorbeeld is dat hij
tijdens de laatste lockdown degene was
die aanbood zijn buren te helpen.
Zelf heb ik ook veel plezier in ons contact.
Albert is breed geïnteresseerd en we
komen op plekken waar ik zonder hem
niet snel zou komen. Hij is bovendien
heel open en kan goed over zijn
beperking praten. Voordat ik hem leerde
kennen had ik echt een stereotype beeld
van iemand met klassiek autisme in mijn
hoofd. Een pietje precies, iemand die
sociaal niet sterk is. Maar Albert heeft
mij laten zien dat dit beeld niet klopt. We
hebben mooie gesprekken en ik leer veel
van hem.”
/
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Work aan Hogeschool Windesheim en
Begeleider in opleiding (Bio-stagiair) bij
Handjehelpen.
“Als Bio-stagiair begeleid ik eerstejaars
studenten. Op mijn kantoordag verwerk
ik inschrijfformulieren, bel hulpvragers
en houd de mail bij. Eén keer per
maand geef ik intervisie aan eerstejaars
studenten. Ik beantwoord vragen en help
ze als ze ergens even niet uitkomen.
‘s Woensdags zie ik mijn hulpvragers.
In de ochtend een vrouw met een
licht verstandelijke beperking, waar
momenteel veel speelt. Ik help haar
met het brengen van structuur in haar
dagen en bied een luisterend oor. ’s
Middags bezoek ik een oudere man
met beginnende dementie. We praten,
wandelen en spelen spelletjes. Zijn
dochter woont wat verder weg, dus ik
bel haar geregeld even, maak foto’s van
binnengekomen post en let erop dat
meneer goed eet.

Wat ik mooi vind aan mijn stage is dat je
bij de mensen thuiskomt en persoonlijke
aandacht geeft aan de hulpvrager. Ik kan
echt verschil maken. Mooi ook dat de
doelgroep breed is, waardoor je veel
kansen hebt om je te ontwikkelen. En je
gaat zelfstandig op stap dus je komt jezelf
echt tegen. Dingen die je nog lastig vindt,
merk je gelijk op. Er is veel ruimte om te
groeien en ik word goed ondersteund en
gevolgd in mijn proces.
Wat me zeker bij zal blijven? De keer
dat ik iets vergat en de oudere meneer
met dementie direct grapte dat niet hij
maar ík vergeetachtig was. Ik realiseerde
me dat het niet zo zwaar hoeft en dat
grappen maken gewoon kan. Ik kan naast
een hulpvrager staan.”
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‘ Ik kan echt
verschil maken’

‘We hebben
‘Het
conceptmooie
van
gesprekken en ik
Handjehelpen
leer veel
greep
me’van hem’

Britt Blomsma is voorzitter van de

PORTRETPORTRET
RAAD VAN
TOEZICHT
VRIJWILLIGER

PORTRET STAGIAIR

Ilse Koot (20) is derdejaars Social

Raad van Toezicht van Handjehelpen.
Ze werkt als Director Executive Search
en strategische HR bij Ebbinge.
“Ik voel me in het leven vaak een
geluksvogel. Ik ben geboren in
Nederland, heb een goed stel hersenen,
woon in een leuk dorp en heb drie
gezonde zoons. Dit is voor veel mensen
anders en dat voelt onrechtvaardig. Die
mensen hebben soms een steuntje in de
rug nodig.
Dat drijft mij. Ook in mijn werk bij
Ebbinge, waar ik mij richt op het brede
maatschappelijke domein. Ik voel me
echt betrokken als ik voor een grote
speciaal onderwijsorganisatie de juiste
bestuurder vind. Zodat het onderwijs
voor die meer kwetsbare kinderen en
jongeren vol passie doorgaat. Ik kan zelf
niet veel betekenen in de zorg of het
onderwijs, maar het voelt goed dat ik
vanuit mijn vak toch een steentje kan
bijdragen.
Die motivatie voel ik ook bij
Handjehelpen. Ik zocht een vrijwilligersfunctie, maar vond het lastig een rol te
vinden die bij mij paste. Het concept
van Handjehelpen greep me echter
direct. Het biedt antwoord op een
groeiend maatschappelijk probleem.
Enerzijds zijn er steeds meer mensen
die iets willen betekenen voor een
ander, maar niet weten hoe. Anderzijds
is er een groeiende groep mensen die
buiten de boot van de formele zorg valt.
Handjehelpen brengt deze twee groepen
op professionele wijze bij elkaar en laat
zien hoe belangrijk informele zorg is.
Toen er in 2017 een plaats in de Raad
van Toezicht vrij kwam, was ik gelijk
enthousiast. Dat gevoel was gelukkig
wederzijds en sindsdien ben ik deel van
de Raad. Prachtig om Handjehelpen
te mogen ondersteunen en zo meer
mensen verder te helpen.”
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Besamusca

is Accountmanager WMO bij Abrona. Ze werkt
samen met Handjehelpen om formele
ondersteuning terug te brengen naar
informele ondersteuning.

“In 2015 zijn we binnen Abrona gestart
met het inzetten van maatjes op
ondersteuningsvragen. Vrijwilligers van
Handjehelpen werden ingezet op taken die
eerder door professionals werden opgepakt.
Dat was nieuw, maar Irene (Domburg, red.)
en ik geloofden dat dit zou werken. We
hebben de eerste pilot op alle niveaus
begeleid en gemonitord, want dit vroeg
een flinke omschakeling van professionals.
Zij zijn gewend verantwoordelijk te zijn
voor alle zorgtaken en dit vraagt om een
meer coachende rol. We moesten met z’n
allen ervaren dat er meer mogelijk was dan
we dachten. Als er bezwaren waren keek
Handjehelpen mee en bleek er toch veel
mogelijk. En we merkten heel snel hoe goed
de resultaten waren.
We zien warme relaties ontstaan tussen
maatjes en inwoners. Er is tijd om te
investeren. Denk aan de mevrouw met
pleinvrees. Wij hebben helaas geen tijd
om haar twee tot drie keer per week te
bezoeken. De vrijwilliger van Handjehelpen
had die tijd wel en kon zo vertrouwen
winnen. Nu gaan de maatjes samen geregeld
op pad, heeft mevrouw minder overgewicht
en groeit haar zelfvertrouwen. Ook de
professionals ervaarden dat bepaalde
werkzaamheden echt door vrijwilligers
opgepakt kunnen worden. En toen ging het
stromen. We bieden nu echt meer waarde.
En die is meetbaar bovendien. We besparen
gemiddeld 25 procent op professionele
inzet en dat terwijl we meer kwaliteit
bieden.
Inmiddels is deze manier van werken
helemaal ingebakken binnen Abrona.
Zorgprofessionals geven zelf aan hoeveel
vrijwilligers ze nodig hebben en maken
daarover afspraken met Handjehelpen.
Handjehelpen zorgt vervolgens voor een
goede match en coacht en begeleidt de
vrijwilligers. Het werkt gewoon heel goed
en we gaan hier zeker verder mee.”
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‘En toen ging
het stromen’

‘Ik draag
Handjehelpen een
warm hart toe’

Gineke Barelds (25) is tax consultant bij
PricewaterhouseCoopers en vrijwilliger
van Handjehelpen. Als blijk van
waardering doneerde haar werkgever
een check van € 2.250,-.

PORTRET DONATEUR

PORTRET PARTNER

Corien

“Ik dacht al langer over vrijwilligerswerk,
een stukje zingeving naast mijn werk.
Tijdens de eerste corona-lockdown heb
ik er werk van gemaakt en kwam ik via via
bij Handjehelpen terecht. Ik kon direct
inspringen als boodschappenhulp voor
een oudere dame met dementie. Zij heeft
kortgeleden een heupoperatie gehad en
continue zorg nodig. Voor haar dochter
Rosaline is dat best een opgave en door
de boodschappen te doen, ontlast ik
in feite ook haar. Ik zie het als een hele
laagdrempelige manier van hulp, een
opstapje als het ware. Het voelt klein,
maar van Rosaline begrijp ik dat het voor
haar veel betekent. Voor mij een kleine
moeite en toch een goed gevoel.
Bij PricewaterhouseCoopers (PWC), een
groot internationaal accountants- en
belastingadviesbedrijf, werk ik nu een jaar.
PwC zet zich actief in voor duurzaamheid
en goede doelen. Dat vind ik belangrijk.
Hoewel ik in mijn werk niet direct iets kan
betekenen voor mensen die het moeilijk
hebben, voelt het goed dat PwC hier
actief mee bezig is. De organisatie heeft
een groot publiek en daarmee impact.
Handjehelpen draag ik inmiddels zeker
een warm hart toe. Dus toen ik hoorde dat
ik hen via mijn werkgever kon steunen heb
ik daar direct werk van gemaakt. PwC wil
vrijwilligerswerk onder haar medewerkers
stimuleren, onder meer door haar
waardering uit te drukken in de vorm van
financiële ondersteuning. Medewerkers
kunnen goede doelen nomineren. Ik heb
Handjehelpen aangemeld en een paar
maanden later kreeg ik te horen dat
namens PwC een bedrag van € 2.250,mocht doneren. Hoe mooi is dat!”

/
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Interview Presentiebenadering
naar gelijkwaardigheid; jij bent niet de enige die geeft,
een ander kan ook teruggeven. Het draait in feite
allemaal om de relatie.”
Angelique: “Best lastig allemaal. Zelfs in het gewone
leven is het al zo moeilijk om op iemands spoor te
raken en goede relaties te onderhouden.”

“Simpelweg naast
iemand staan”
Andries Baart is theoloog, filosoof en grondlegger
van de presentiebenadering. Handjehelpens
Angelique Heerdink en Julia Muller stellen hun
“grote man” vragen over kwetsbaarheid, nabijheid
en de positie van de vrijwilliger daarin.
Angelique: “Andries, in de samenleving zien we
steeds meer categorisering. We spreken over mensen
met dementie, mensen met eenzaamheid, mensen
met een psychiatrische kwetsbaarheid. Ik vraag me
soms af wat is nog “normaal”?
Andries: “Ik herken wat je zegt. Voor elk probleem
hebben we een loket, een studierichting, een
functionaris. Als je zo denkt, moet je in feite
verstand hebben van een bepaalde aandoening
of probleem om iemand te kunnen helpen. Vanuit
de presentiebenadering draaien we dat om.
Natuurlijk, kennis is belangrijk, maar maak eerst
maar eens gewoon contact. Ga in gesprek, open en
belangstellend. Kijk maar waar iemand mee komt, laat
hem zich tonen. Het zou kunnen zijn dat iemand over
eenzaamheid begint, maar het zou ook kunnen dat
achter die eenzaamheid schulden blijken te zitten. En
misschien daarachter weer huiselijk geweld. Problemen
hebben vaak een gelaagdheid, die moet je ontrafelen.
Een vaste mindset kun je daarbij niet gebruiken.

32 /

jaaroverzicht 2020

Het vraagt om een houding van “niet weten”; je
mag mij interrumperen als ik te snel ben met mijn
conclusies, je mag mij corrigeren, je mag het ook
stapsgewijs doen. Veel mensen hebben de behoefte
om eerst af te tasten. Pas na een poosje laten zij
zich echt zien. Dus aansluiten, belangstellend zijn,
meebewegen en de moed hebben om je te laten
verrassen.”
Julia: “Zou dit voor vrijwilligers niet makkelijker zijn
dan voor professionals? Zij hebben immers geen
agenda, geen vooropgezet plan en daardoor in feite
meer ruimte.”

“Maak eerst maar eens
gewoon contact.”
Andries: “In de praktijk zien we dat het best veel
gevraagd is om een oefening van geduld uit te voeren.
Mensen zijn snel geneigd in te vullen en conclusies
te trekken. Je laten verrassen is best een opgave. Ook
voor vrijwilligers.
Julia: “Nog niet zo makkelijk dus. Toch is in
Nederland de bereidwilligheid om vrijwilliger te
worden behoorlijk.”
Andries: “En het aantal vrijwilligers dat zich inzet is
door Corona ook nog eens toegenomen. Er heerst
in onze samenleving kennelijk een diep gevoel van
solidariteit. Of is dat eigenlijk een goed begrepen
eigenbelang? Als ik nu solidair ben voor jou dan ben
jij dat straks - als het nodig is - voor mij. Kwestie van

verstandig uitruilen dus. Dat zou nog niet zo gek zijn,
want kwetsbaar zijn we in feite allemaal. De grens
naar kwetsbaarheid is dun. Je kunt vandaag krachtig
en morgen kwetsbaar zijn. Als je je baan kwijt raakt,
je huwelijk strandt of je kind problemen ontwikkelt
bijvoorbeeld. Het verschil in kwetsbaarheid is niet
principieel, het is enkel een verschil in tijd. Niemand is
gevrijwaard van kwetsbaarheid.”
Angelique: “Misschien is het daarom ook zoveel
makkelijker om hulp te geven dan om hulp te vragen.
Mensen zijn vaak bang voor kwetsbaarheid. Maar hoe
kun je als vrijwilliger dan toch naast iemand gaan
staan?”
Andries: “We moeten af van de scheve verhouding
inderdaad. De een geeft en de ander ontvangt.
Geef iemand ook eens de kans iets terug te doen.
Door bijvoorbeeld wel eens op een uitnodiging
om te blijven eten in te gaan. Zo hef je iets van die
asymmetrie op. En laat ook eens iets van jezelf zien.
In de beroepspraktijk worden mensen nog steeds
getraind om niet over zichzelf te praten, maar toch is
het goed om dat soms juist wel te doen. Dat je ook
eens vertelt over kwetsbare momenten of fouten die
je gemaakt hebt. Toon je medemenselijkheid, daarmee
wordt het gelijkwaardiger.”

Andries: “Ja, het is niet persé makkelijk. Zo van: nu
trek ik mijn vrijwilligersjasje aan ben ik helemaal
belangstellend. Dat zou ook een rare vertoning zijn
natuurlijk. Het is wel handig om een beetje congruent
te zijn. En daar komt ook het grote verschil tussen een
professional en een vrijwilliger om de hoek kijken. Ik
kan het niet vaak genoeg benadrukken; een vrijwilliger
is een vrijwilliger is een vrijwilliger. Je hoeft niet alles
te weten, je mag als medemens komen. Het gaat er
enkel om dat je je open stelt en in iemand probeert te
verplaatsen. Dat je iets probeert te begrijpen van de
wanhoop, de eenzaamheid of wat er dan ook speelt.
Je hoeft niks op te lossen. Sterker nog; heel vaak kan
dat helemaal niet.”

“De pijn blijft, maar wordt wel
draaglijker door nabijheid.
Julia: “Dan gaat het dus om verdragen?”
Andries: “Inderdaad. Bij heel veel hulpvragen, denk aan
eenzaamheid of een psychische kwetsbaarheid, valt
er helemaal niks op te lossen. Het is een gegeven. Het
gaat om acceptatie, verdragen. Ga simpelweg naast
iemand staan en draag mee. Een vrijwilliger is geen
duizend dingen doekje en heeft geen toverstokje. Dat
hoeft ook helemaal niet. De pijn blijft, maar wordt wel
draaglijker door nabijheid.”

Julia: “Heb je nog meer tips voor vrijwilligers op
dit punt? Hoe kun je nou op een goede manier
aansluiten?”
Andries: “Besef allereerst dat het een houdingskwestie
is. Je bent niet de wetende partij. Je komt van mens
tot mens. En weet “jij nu, ik morgen”; die ander is niet
zo heel anders dan jij. Probeer open en belangstellend
te zijn, want je wil op iemands spoor komen. En streef
/

33

Column Presentiebenadering

Moedig
Ik ken René nu al een paar jaar. Hij belde me ooit omdat ik ‘van
de presentie’ was. Hij vertelde me over zijn moeizame ervaringen
met hulpverleners. Een warrig, nauwelijks te volgen verhaal
waarin hij soms schreeuwde en tierde en soms intens verdrietig
was. Na dat eerste contact volgden er met enige regelmaat meer
telefoontjes. Hij belde me als hij er doorheen zat, als hij weer boos
en teleurgesteld was. In het begin vond ik hem lastig, wist ik niet
wat moest antwoorden als hij vroeg of ik niet iets voor hem kon
doen. Ik voelde me machteloos en incompetent. Gaandeweg ging
ik begrijpen dat het leven voor hem ingewikkeld is. Wat daarbij niet
helpt is dat hij mensen afstoot door zijn schelden en schreeuwen.
Maar hij is moederziel alleen, dus ik bleef met hem praten.
Ik moet vaak aan René denken als ik de verhalen van Handjehelpen
hoor. In onze casuïstiekbesprekingen proberen we te ontdekken
wie die hulpvrager is over wie het gaat. Waar verlangt hij of zij
naar? Wat staat er op het spel, wat is van betekenis voor deze
persoon? Met welke opgaven worstelt iemand? Waar zit de pijn,
maar ook: waar zit de levenskracht? We proberen om even in de
schoenen van die ander te gaan staan en dat valt niet altijd mee.
Bij René duurde het lang voordat ik mijn eerste ideeën over hem
bij kon stellen. Ik merkte dat etiketten als ‘lastig’, ‘veeleisend’ of
‘gek’ me niet hielpen om hem te begrijpen, maar me juist verder
weg van hem dreven. Pas toen ik, al worstelend, probeerde om
me in hem te verplaatsen, ontdekte ik een soort redelijkheid
in zijn verhalen. De redelijkheid van: zich in de steek gelaten
voelen, gekwetst zijn in zijn waardigheid, mee willen tellen,
gesteund willen worden. Dát begrijpen maakte dat ik me met
hem kon verbinden en naar hem kon luisteren. Zodat hij zich
weer even gezien en gehoord voelde. En dan kon hij weer verder.
Presentie vraagt oefening. Daarom spreken we graag van
‘presentie-beoefening’: het is een doorlopend leerproces dat
nooit af is. Handjehelpen is het moedig aangegaan, omdat ze de
René’s van deze wereld niet willen laten verkommeren. Ik gun
hem en alle anderen een vrijwilliger van deze mooie organisatie.
Elly Beurskens
Stafmedewerker Educatie, Stichting Presentie
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Waar zit
de pijn,
maar ook:
waar zit
de levenskracht?

Met z’n
allen
Handjehelpen werkt samen met tal van partners.
landelijk, lokaal en regionaal. Bijzonder trots zijn
we op de goede samenwerking met zowel de
formele als informele zorg. Hand in hand bieden we
immers de beste steun. Samen komen we verder.

Partners

Met z’n allen

Hand in hand bieden we de beste ondersteuning.
Hier een greep uit de partijen waarmee we in de diverse regio’s samenwerken

Abrona en Handjehelpen
Abrona ondersteunt volwassenen met een
verstandelijke beperking. Al sinds 2015 werken
we samen op het gebied van ambulante
begeleiding in de thuissituatie. In 2020 breiden
we de samenwerking uit naar de woongroepen
van Abrona. Stagiairs van Handjehelpen bieden
wekelijks een-op-een begeleiding aan inwoners van
woongroep De Valkenier in Maarssen. Een creatieve
manier om meer te doen met beperkte middelen,
zonder in te boeten aan kwaliteit en aandacht.
Ageeth Wildeman, zorgmanager bij Abrona: “De
samenwerking met Handjehelpen is heel goed. Mooi
dat we die nu - met het belang van de cliënt voorop uitbreiden naar de woongroepen. De stagiairs sluiten
aan bij de individuele behoeften van de cliënten met
activiteiten die op hen toegespitst zijn en bieden extra
tijd en aandacht. Het zijn gewone dingen die het leven
aangenamer maken.”

Mooi dat cliënten even uit
de normale modus van de
zorginstelling zijn
Teamleider Esmee ten Have van De Valkenier: “Eenop-een aandacht is natuurlijk altijd ons streven, maar
we moeten slim omgaan met de beschikbare tijd
en middelen. De aanvulling vanuit Handjehelpen is
welkom. Het is mooi dat onze cliënten op een andere
manier contact ervaren en even uit de normale modus
van de zorginstelling zijn.”

Ambassadeurs jeugd
Met Koos & Spoor030 werken we nauw samen om de jeugd
in verschillende wijken in Utrecht sneller en beter te helpen.
Onze regiocoördinatoren zijn als ambassadeurs informele
zorg actief betrokken bij de specialistische jeugdteams van
Koos en Spoor030. Samen met de tweedelijns professionals
die in de teams werkzaam zijn, kijken ze met een informele
bril naar de jeugdhulp. We wijzen de weg in het aanbod van
informele zorgaanbieders. Dit zorgt voor een ruimere blik en
meer inzet van informele ondersteuning voor de jeugd.

NIZU
In Utrecht is Handjehelpen onderdeel van het NIZU,
Netwerk Informele Zorg Utrecht. Dit netwerk van
vrijwilligersorganisaties en initiatieven werkt samen om
zoveel mogelijk hulpvragers in Utrecht krachtiger te
ondersteunen. De partners binnen het netwerk maken
gebruik van elkaars expertise en we pakken samen projecten
op. Namens Handjehelpen is Julia Muller werkzaam als
ambassadeur Informele Zorg in het netwerk. Samen voor
een sociaal en verbonden Utrecht.

In Zeist en Woerden is Handjehelpen aangesloten bij het Netwerk Informele Zorg (NIOZ). Netwerken om de samenwerking
tussen informele organisaties te verbeteren en ervoor te zorgen dat formele partijen de samenwerking met informele partijen
makkelijker kunnen opzoeken. Uitgangspunt is de burger de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Nog meer partners, netwerken en werkgroepen Utrecht Omarmt I Vrijwilligerscentrales I Samen tegen Eenzaamheid

I Kwintes I Leger des Heils I Youké I Hart voor Woerden I Woerden voor elkaar I Woerdenwijzer I Buurwerk Woerden I NAH Café
Woerden I Alzheimer café Woerden I Stichting Timon I Stichting ZIJN I Vluchtelingensteunpunten I Dorps- en buurthuizen I Jeugdteams
I Steunpunten Mantelzorg I Zeist tegen Eenzaamheid I SamenDoen I Welzijn Vianen I Netwerk Wel Thuis I Vianen Dementievriendelijk I
Vianen voor Elkaar I Reinaerde I Altrecht I Huisartsenpraktijken I De Binding I Wijkse Hulpnetwerk I Lievegoed I Vitras I Buurtzorg I Loodszorg
I Bartimeus I Samen Oplopen I Humanitas I Ggz Vriendelijk I Impegno I Welzijn Stichtse Vecht I Bibliotheken I Leef I Centrum voor Elkaar
I Quarijn I Huiskamer van Odijk I Mens De Bilt I Mens met Elkaar I De Bilthuysen I Amerpoort I MEE I Stichting PULSE I Breed Sociaal Loket
Lopik I Stichting Tympaan de Baat I GezinsBuddy I Netwerk Informele Zorg Driebergen I Zorg en Welzijn Amerongen, Leersum en Overberg
I Sociale Dorpsteams I Sociaal Makerlaars I Versa Welzijn I CJG I MEE I William Schrikker Groep I Dock Utrecht I TAO of Care I Maria Dommer I
NIO Woerden’ en ‘Vitale Coalitie Stichtse Vecht |

Lister en Handjehelpen

Raad van Toezicht

Lister ondersteunt mensen met een psychische
kwetsbaarheid en Handjehelpen steunt de cliënten
van Lister die maar weinig buiten komen en weinig
sociale contacten hebben. De maatjes doen
samen met de hulpvragers boodschappen, spelen
spelletjes, gaan wandelen of naar het buurthuis.

Britt Blomsma, voorzitter
Director Executive Search & HR, Ebbinge

Hoewel we in maart natuurlijk door Corona overvallen
werden, hebben Lister en Handjehelpen in 2020
alsnog 51 koppelingen gerealiseerd. De beperkende
maatregelen bemoeilijkten het maatjescontact
tussen hulpvragers en vrijwilligers behoorlijk, maar
we hebben gezocht naar alternatieve manieren van
ondersteuning. Vrijwilligers bleven in contact met hun
maatje door (beeld)bellen, boodschappen te doen, de
hond uit te laten en te koken voor elkaar. Zodra het
kon, startten de meeste thuiscontacten weer op. Fijn,
want uiteindelijk gaat er niets boven elkaar in het echt
ontmoeten.

Door het gelijkwaardige
contact met een maatje worden
cliënten in hun kracht gezet.
De samenwerking met Lister heeft zich in 2020 ook
geïntensiveerd; we werken inmiddels samen in alle Ggz
gebiedsteams. En we krijgen veel positieve reacties.
Ambulant begeleider Gina de Vries-Bos: “Door het
gelijkwaardige contact met een maatje worden mijn
clienten in hun kracht gezet. En bij sommige cliënten
wordt de hulpvraag en afhankelijkheid van mij als
professional echt minder.”

“Ik bemerk een groeiend maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel in de
samenleving. De wens om iets voor een
ander te betekenen en daarmee zelf ook
weer te groeien. Een prachtige trend waarin
Handjehelpen inspireert en faciliteert.”

Lisette Flohil
Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken, VU Amsterdam
“De medewerkers, vrijwilligers en stagiairs
van Handjehelpen maken samen de wereld
een beetje beter. Ik vind het een eer dat ik
me mag inzetten als toezichthouder voor
deze mooie organisatie.

Marco van Putten
Adviseur, Collegamento
“Onder het motto ‘gewoon doen’ helpen
de professionals van Handjehelpen talloze
hulpvragers per jaar aan een vrijwilliger of
stagiair. Trots dat ik mag bijdragen aan hun
mooie werk.”

Wouter Langeveld
Manager Marketing & Communicatie Nierstichting
“Handjehelpen is winst voor iedereen. Voor
de hulpvrager, de vrijwilliger of stagiair en de
zorgorganisaties waarmee we samenwerken.
Het ‘Handjehelpen-effect’ gun je toch
iedereen?”

NOV & Samen Ouder Worden Handjehelpen participeert in het programma Samen Ouder Worden van
de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Door de inzet van vrijwilligers wil Samen Ouder Worden
de verbinding tussen ouderen versterken, beter aansluiten bij hun wensen en zorgen voor een zinvolle levensinvulling.
In het programma slaan de NOV en tien landelijke en regionale vrijwilligersorganisaties de handen ineen. Handjehelpen
participeert in vier gemeenten, te weten: Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Stichtse Vecht en Amsterdam.

Handjehelpen wordt gesteund door de volgende fondsen Ars Donandi I Com. PIN I De WinterHeijnsius Stichting I Diorapthe I Dr. C.J. Vaillant Fonds I Fundatie van den Santheuvel Sobbe I Kansfonds I K.F. Heinfonds I
KNR I Oranje Fonds I Rabobank Stimuleringsfonds XL I RDO Balije van Utrecht I Rooms Katholiek Wees en Oude Liedenhuis
I STAG Fonds Stichtse Vecht I Diorapthe I Stichting Elise Mathilde Fonds I Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem
I Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn Zeist I Stichting Voorzorg Utrecht I Stichting Weeshuis der Doopsgezinden I Van Baaren
Stichting I Van Tellingen Pul Stichting I Vereniging Onderlinge Samenwerking I VSB Fonds Woerden e.o. I Zorg en Zekerheid I
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Stage
bureau

Voor de professionals van de toekomst
Elkaar vinden
Janneke Baan, coördinator bij Dock Utrecht vult aan:
“In september 2020 zijn bij ons elf studenten van de
Hogeschool Utrecht gestart met de ketenstage. Ze
komen in aanraking met verschillende doelgroepen en
hulpvragen, zowel in de thuissituatie, in de buurt als in
groepsverband. Het is een nieuwe manier van werken,
waarbij we de invulling met alle partners zo goed
mogelijk proberen af te stemmen op de praktijk. En
de samenwerking met Handjehelpen is echt versterkt.
We weten wat we aan elkaar hebben en kunnen
buurtbewoners daardoor beter ondersteunen.

Handjehelpen kent een toonaangevend stagebureau, dat in 2020 390 stagiairs liet kennismaken met de informele
zorg. Deze professionals van de toekomst boden in totaal maar liefst 46.287 uren aan ondersteuning en
beoordeelden de stages gemiddeld met een 8,2. Daar zijn we best trots op!
Stagelopen bij Handjehelpen betekent veel ruimte
voor eigen voorkeuren en initiatief. De stagiairs gaan
zelfstandig op pad en werken in de thuissituatie van de
hulpvragers. Dat maakt de hulp laagdrempelig en geeft
zicht op wat er speelt achter de voordeur. Een leerzame
ervaring nu de zorg steeds meer naar de thuissituatie
verschuift. Tijdens hun stage werken de studenten
eveneens nauw samen met formele zorgpartners,
terwijl ze de kracht van informele zorg van binnenuit
ervaren. Zo kunnen ze later als professional makkelijker
een brug kunnen slaan tussen formeel en informeel.
De kracht van Handjehelpen ligt in het maken van de
beste koppeling tussen mensen die hulp nodig hebben
en mensen die hulp kunnen bieden. Die kracht zetten
we ook in voor een leerzame stage-op-maat. Bij de
keuze van hulpvragen wordt dus goed gekeken naar de
capaciteiten, wensen en leerdoelen van de stagiair.
De stagiairs hebben een vaste stagebegeleider,
een klankbord voor ondersteuning. Tijdens
intervisiebijeenkomsten delen ze ervaringen en
inzichten. En Handjehelpen kent een uitgebreid
scholingsaanbod. Met kennisdeling, trainingen en
lezingen vergroten wij zo de kennis en expertise van
onze stagiairs.

De Ketenstage
Twee organisaties in één stage!
Nieuw in 2020 was de ketenstage, waarbij studenten
in één jaar twee organisaties leren kennen. Wekelijks
doen de stagiairs ervaring op bij Handjehelpen én
bij een partnerorganisatie in de formele zorg, zoals
Abrona, Rijnhoven, Dock Utrecht, Maria Dommer of een
andere (jeugd)zorginstelling. Afwisseling, diversiteit en
multidisciplinair samenwerken zijn kernwoorden in deze
stage. En de stage zorgt ervoor dat formele en informele
zorg elkaar steeds meer versterken.
“Formele en informele zorg zijn samen heel krachtig.
Door studenten middels de ketenstage met beiden
bekend te maken, zullen ze in hun professionele
leven sneller denken aan informele zorg. En dat is
winst, want door tijdige inzet van informele zorg en
goede afstemming met formele zorg kan escalatie van
hulpvragen vaak voorkomen worden”, aldus Wilma
Louwers, stagecoördinator Handjehelpen.

Handjehelpen biedt stageplaatsen voor diverse opleidingen en jaargangen. Denk aan de HBO-studies Social
Work, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Vaktherapie en Verpleegkunde en MBO opleidingen: Sociaal
Maatschappelijke Dienstverlening, Begeleider Specifieke Doelgroepen en Sociaal Werk.
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Jesper Proost, tweedejaars Social Work: “Ik loop stage
bij Handjehelpen en Dock Utrecht. Bij Dock richt ik me
op het welzijnswerk en ben ik vooral betrokken bij het
in gang zetten van burgerinitiatieven en het betrekken
van buurtbewoners. Bij Handjehelpen richt ik me op
individuele begeleiding en bezoek ik iedere week twee
jongens met ADHD. We werken samen aan hun zelfregie,
door middel van gesprekken en het ondernemen van
leuke activiteiten. Ik ben echt blij met de afwisseling en
verschillende perspectieven die deze stage biedt.”

Edwin Nieman, docent-onderzoeker Hogeschool
Utrecht: “We werken nu zes jaar met Handjehelpen
en spreken inmiddels elkaars taal. Door Handjehelpen heb ik veel geleerd over werken vanuit
Presentiebenadering. En voor studenten is een stage
via Handjehelpen altijd uitdagend. Ze worden op
zichzelf teruggeworpen en leren ondernemend te
zijn, creatief en innovatief. Studenten worden goed
begeleid en leren veel van elkaar en van de praktijk.”

Kim Gielen, eerstejaars Social Work: “Door mijn stage
bij Abrona heb ik geleerd om een nieuwsgierige, open
houding te hebben. Niet te snel conclusies trekken of
aannames te doen. In mijn persoonlijke ontwikkeling
heb ik grote stappen gezet. Dat krijg ik ook terug van
anderen. Ik ben blij met mijn stageplek en heb nog
meer respect gekregen voor de mensen die dit werk
doen. Het is dankbaar en ik vind het super interessant
om de bewoners beter te leren kennen.”

Hans van Dam, zelfstandig gevestigd docent en
consulent Niet Aangeboren Hersenletsel’: “Het
stagebureau van Handjehelpen laat zien dat
Handjehelpen in staat is de professionals van de
toekomst mee te nemen in de samenwerking formeelinformeel. Zij vormt met haar professionele aanpak
een noodzakelijke aanvulling op de formele zorg ten
gunste van hen die zorg nodig hebben.”

Lisanne, derdejaars Toegepaste Psychologie: “Ik bezoek
een jonge vrouw met epilepsie en autisme. Ze kan niet
praten, loopt moeilijk en heeft continue zorg nodig.
We communiceren vooral via plaatjes, maar ik heb ook
geleerd om gedrag te bekrachtigen zonder woorden.
Ik leer ook veel over hoe verschillende professionals
werken, maar het belangrijkste is wel dat ik merk wat
“presentie” feitelijk inhoudt. “Er zijn” is vaak genoeg om
iemand te helpen.”

Onderwijsinstellingen waarmee we samenwerken zijn: Hogeschool Utrecht, Christelijke Hogeschool Ede,
Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Driestar, Fontys Hogescholen, ROC Midden Nederland en
MBO Utrecht.
/
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TEAMS HANDJEHELPEN

> TEAM ZUID

> SUPPORTTEAM

> TEAM ZUID/OOST
Martine Schuller

Angelique Heerdink

Christianne Maris

Projectleider / Fondsenwerving

Donateurswerving

“Elkaar vinden, ontmoeten en
steunen in onze kwetsbaarheid en
kracht, mijn leidraad”

“Ik word gelukkig als ik met hoofd
en hart mag werken.”

Danielle van Helden

Derya Gunes

Jantsje Boersma

Administratief medewerker

Regiocoördinator Houten en
Vijfheerenlanden (m.u.v. Vianen)

“Bij ons op het werk doen we het
samen en gaan we voor kwaliteit!”
“Een klein gebaar. Oprechte
aandacht. Elkaar ontmoeten. Dat is
waar de magie ontstaat.”

Ina Houdijk
Irene Domburg

“Ik ga voor kwalitatief goede data
als basis voor besluitvorming.”

“Dat we al meer dan 40 jaar klaar
staan voor mensen die hulp nodig
hebben, maakt mij blij en trots.”

Anne Belo
Annemiek Harberink
Regiocoördinator Oost en
Noordoost

“Uitkomen op een verrassend
passende match, is het leukste wat
er is.”

“De kracht van verbinding maakt
het leven mooier en beter.”

“Ervaren dat maatjescontact hét
verschil maakt voor een hulpvrager.
Dat is wat mij drijft.”
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jaaroverzicht 2020

Regiocoördinator Oudewater en
Montfoort

Regiocoördinator Nieuwegein
en Vianen

“Waardevol om mensen te mogen
koppelen en zo hulp te bieden.”

Yvonne Leeman
Stagecoördinator

“Waardevol om mensen te mogen
koppelen en zo hulp te bieden.”
Jennie Bosma
Regiocoördinator Zeist en
Bunnik

Milou Overeem

“Geen mens kan iedereen helpen,
maar iedereen kan iemand helpen.”

“Ieder mens verdient erkenning,
en oprechte aandacht.”

“Alleen al ‘gehoord worden’,
maakt blij.”

“Hoe mooi is het om bij te dragen
aan de groei van stagiairs en
tegelijkertijd mensen te helpen.”

“Een goede match is goud waard.”

Marieke Dijkstra

> TEAM WEST/NOORD-HOLLAND
Gaby Kramer

Carmen Odermatt
Daphne Kroon

Jeanet Nijeboer

Regiocoördinator Overvecht

Regiocoördinator Kanaleneiland
en binnenstad

“Het zou vanzelfsprekend moeten
zijn dat kwetsbare mensen de hulp
krijgen die ze nodig hebben.”

Stagecoördinator

“Ik doe het voor de stagiair die de
informele zorg van binnenuit leert
kennen. En voor de hulpvrager die
blij is met de hulp.”

Regiocoördinator Amsterdam en
Stichtse Vecht

Coördinator team West

“Wanneer een match is gelukt en
hulpvrager en stagiair blij verrast
zijn, kan ik weken vooruit.”

“Een goede match tussen hulpvrager en vrijwilliger, daar word ik
blij van!”

“Sommige mensen hebben hulp
nodig om mee te kunnen. Die
hulp bieden wij.”
“Van een mooie koppeling word
ik blij.”

Natascha Dhondt

“Wanneer hulpvrager en vrijwilliger
blij zijn is dat zo mooi!”

Regiocoördinator Woerden

Regiocoördinator Utrechtse Heuvelrug

“Elke werkdag wil ik van betekenis
zijn voor onze hulpvragers en
vrijwilligers! ”

Sandra van den Berg

Daniëlle Nap

Rosemarie Boesten

“Handjehelpen staat open voor
elke samenwerking die onze
hulpvragers ten goede komt.”

Regiocoördinator Vleuten en
De Meern

Regiocoördinator Noordwest
en West

“Iets betekenen voor mensen die
het minder getroffen hebben.”

“Als zowel vrijwilliger als hulpvrager
winst ervaart ben ik zó trots.”

Stagecoördinator

Rona Mandersloot

Joannieke Dogterom
Regiocoördinator Leidsche Rijn

Regiocoördinator De Bilt en
Utrechtse Heuvelrug

Projectleider / Programmaleider

> TEAM STAD UTRECHT

“Een mooie match maken en
mensen in hun kracht zetten. Daar
krijg ik energie van!”

Britt Drijkoningen

Directeur

“Samen doen wat er toe doet.”

Regiocoördinator RivierenDichterswijk, Hoograven en
Lunetten

Coördinator team Zuid

Tineke de Vink

Julia Muller

Officemanager

Administratief medewerker

Rosita de Jong

Communicatie

Tamara van Krieken

Hennie Roor

Regiocoördinator IJsselstein en
Lopik

Wilma Louwerse

Yvonne Sieben

Stagecoördinator

Regiocoördinator Stichtse
Vecht

Regiocoördinator De Ronde
Venen en Weesp

“Mensen op weg helpen geeft mij
energie in mijn werk.”

“Op de vraag wat we beter kunnen
doen, antwoordde een hulpvrager:
hoger dan een 10+ kan niet.”

“Ooit kreeg ik van Handjehelpen
een vrijwilligster voor mijn dochter.
Mooi dat ik nu zelf dit soort
cadeautjes mag uitdelen.”

Wieke van Kempen
Stagecoördinator

“Mooi hoe stagiairs zich ontwikkelen.
Gaandeweg ontdekken ze hoe hun
deskundige aandacht het verschil
kan maken.”
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MOOIE woorden

waar we het voor doen!

“Wat leuk dat je er weer bent!” MENEER REVET (90) TEGEN VRIJWILLIGSTER ANIEK
“Gisteren ben ik sinds tijden weer naar de sportschool geweest. Dat lijkt
misschien niet bijzonder, maar voordat Tom kwam lag ik de hele dag op
de bank te Netflixen. Hij liet me inzien dat ik mezelf soms gewoon een
schop onder mijn kont moet geven.” JESSE (18) “Door mijn angstgevoelens
durf ik niet alleen met de bus. De levenslust van Anneloes helpt mij, ik
laat me graag op door haar op sleeptouw nemen.” CLAUDIA (54) OVER HAAR
VRIJWILLIGSTER “Het is mooi dat Sanne ons helpt. Het is niet heel groot,
maar ook zéker niet klein. En het is een goede match; daar is Handjehelpen
sterk in.” ROOS, MOEDER CATO (10) “Ik zou echt iedereen aanraden vrijwilliger
te worden. Het kost amper tijd en het is zo fijn als je iemand daar zo mee
kan helpen.” SANNE (16), VRIJWILLIGER VOOR CATO “Lies is een soort oma voor
ons. Als zij de oudste drie meeneemt naar de speeltuin, heb ik tijd om
de tweeling wat extra aandacht te geven. Of om boodschappen te doen;
dat is echt een ramp met vijf kinderen.” SADIYO, MOEDER KAMAAL (11) “Door
mijn maatje kom ik nog eens ergens! De match die Handjehelpen heeft
gemaakt is zeker geslaagd.” TOON (69) “Het is fijn om af en toe tijd voor
mezelf te hebben.” FRANCINE, TOONS VROUW “Voor ons is het fijn om af en
toe te kunnen opladen zonder de kinderen, maar nog leuker vinden we
het om te zien hoe de jongens een band opbouwen met hun steungezin.
Die klik was er vanaf het begin.” IRIS EN TOM, OUDERS VAN YVES (11) EN MANU
(7) “Aurelio heeft last van dwangklachten. Zijn maatje Mathijs helpt hem
met huiswerk en ze gaan samen voetballen. Mathijs is echt een soort held
voor Aurelio!” TENNY, MOEDER VAN AURELIO (10) “Eerst waren mijn weekenden
zo lang en zo leeg. Nu we met de kring regelmatig op stap gaan kan ik niet
wachten tot het weer zaterdag is.” ANTON OVER ZIJN VRIENDENKRING “Het is
echt vet om dit te doen!” ANNA CREMERS (19) STUDENT-VRIJWILLIGER
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