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Kompassie

Beste vrijwilligers,

Afgelopen week is de zomervakantie begonnen. 
Veel stadgenoten trekken naar verre oorden, 
zodat ouderen en behoeftige medeburgers 

meer op zichzelf worden teruggeworpen. 
Daarom organiseert de AHN tijdens de zomer-
vakantie bijeenkomsten met ontspanning en 
ontmoeting. Wij hopen velen van jullie daar 
met eventuele gast(en) te mogen verwelkomen. 

In deze Kompassie kunt u meer lezen over de 
vele ontwikkelingen binnen onze vereniging en 
over de mensen die onze vereniging maken, 
d.w.z. de vrijwilligers. 

Ik wens u een mooie zomer en veel leesplezier!

Monique Laurier
Voorzitter Algemene Hulpdienst Nieuwegein

Agenda
21 JULI - 25 aUgUstUs

aHN zomerfestival,
Boogh, Oortjesburg 2,
iedere zaterdag
13.30 – 16.00 uur

27 JULI
Rollator aPK, Fort 
Vreeswijk 1
14.00 – 16.00 uur

12 OKtOBER
training ‘activerende 
gespreksvoering’, 1ste 
deel - ‘t Veerhuis
9.30 – 12.30 uur

17 OKtOBER
Koffiebijeenkomst 
‘special’
Nadere informatie volgt

26 OKtOBER
training ‘activerende 
gespreksvoering’, 2de 
deel - ‘t Veerhuis
9.30 – 12.30 uur

13 dEcEmBER
Eindejaarsbijeenkomst
17.30 – 20.00 uur

Wist je dat……….
• Annemarie Roos-de Bruijn tijdens de eerste 

ALV op 19 april jl. tot erelid van onze vereni-
ging is benoemd.

• De AHN dit voorjaar een legaat van  
€ 5.000,- heeft ontvangen uit de erfenis van 
een dankbare hulpvraagster die eind 2017 
is overleden. Een mooi bedrag dat wij zullen 
bestemmen voor een ‘AHN-solidariteitsfonds’. 

• Dat Aard na een ernstige ziekte weer aan het 
opkrabbelen is. 

• De vraag naar sociaal contact, boodschappen 
en fietstochten sterk groeit, dus dat nieuwe 
vrijwilligers van harte welkom zijn en met 
open armen worden ontvangen.

•  Dagelijks iemand op kantoor aanwezig is, ook 
ter ondersteuning van jullie als vrijwilliger. 
Dus bel gerust met jouw vragen en/of opmer-
kingen!

•  Bij de spelletjesmiddag in La CaZa, iedereen 
door Ruud en Guusta ontvangen worden met 
een heerlijk kopje koffie of thee.

• Bij de laatste kookworkshop een heerlijk 
3- gangen menu voor 6 personen door de 
deelnemers is bereid voor in totaal € 23,-. 
Het menu bestond uit verse groentesoep, 
kip-kerrie met rijst en sperziebonen en ijs toe. 
Én dat het niet alleen lekker was maar ook 
beregezellig! 

• Nieuwe deelnemers aan de kookworkshop 
nog steeds welkom zijn. Dus ken je iemand 
die deze uitdaging aan wil gaan, vertel het 
vooral door!

•  Wij sinds het voorjaar beschikken over een 
tweede duofiets, zodat nog meer mensen 
kunnen genieten van een gezellige fietstocht 
met het mooie zomerweer!

• Er een uitgebreid AHN-zomerprogramma is. 
• Er in het najaar weer trainingen ‘activerende 

gespreksvoering’ worden aangeboden.
• De AHN sinds het voorjaar ook grotere klussen 

doet in klussenploegen. Het gaat om klussen 
bij mensen die geen of onvoldoende sociaal 
netwerk hebben, het zelf niet voor elkaar kun-
nen krijgen en ook geen of onvoldoende finan-
ciële middelen hebben. Het is immers niet de 
bedoeling om betaald werk te verdringen.

•  Alle klusvrijwilligers voorzien zijn met een 
gereedschapskistje en dat de inhoud van deze 
gereedschapskistjes gesponsord is door aan-
nemersbedrijf Paul Jansen uit Nieuwegein. 

•  Onze klussers Ton van Uden en Henk van der 
Stam grote klussen eerst ter plaatse beoorde-
len alvorens een klus wordt aangenomen. 

• De eerste klussen al geklaard zijn en hebben 
al de nodige belevenissen opgeleverd.

•  Ad en Henk hielpen zo bij inpakwerkzaam-
heden in het kader van een verhuizing. Op 
een gegeven moment horen zij een telefoon 
afgaan in een verhuisdoos. Blijkt dat Henk 
niet in de gaten had dat hij Ad ’s jas (met tele-
foon) bijna meeverhuisd had naar Nijmegen. 
Samenwerken is een kunst! 

• Bij een andere gelegenheid moest Ad een 
gat boren in het plafond om een lamp op te 
hangen. Hij vraagt aan de vrouw des huizes 
of ze de stofzuiger tijdens het boren erbij wil 
houden. Mevrouw beantwoord aan dit ver-
zoek, maar zet de stofzuiger alleen niet aan. 
Ad heeft die dag nog meer te doen en begint 
vrolijk te boren, waarbij mevrouw onder het 
stof verdwijnt. Communiceren is ook een 
kunst! 

Jubilea
5 jaar:
• Hannie Sipman 
• Pim de Haan 
• Erik Settels 
• Inge de Heus 

12,5 jaar:
• Bets Rijdes 
• Lilian van der Stoep

Van harte gefeliciteerd
met jullie jubileum bij de
AHN en bedankt voor
jullie bijzondere inzet.

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein



Waar een wil is, is een weg!
Het is alweer ruim 
18 jaar geleden, 
dat Shulamit 
Levine-Helleman 
voor haar geliefde 
definitief de deur 
achter zich dicht-
trok in het grote 
Amerika (Nevada & 
Oregon) en vertrok 
naar het relatief 

onbekende kleine landje in Europa, 
Nederland geheten. Oorspronkelijk wilde 
Shulamit zich met haar echtgenote (ook 
vrijwilligster bij AHN!) nestelen in Utrecht, 
maar aangezien de kansen daar op een 
geschikte woning helaas minimaal waren, 
werd het vizier gericht op Nieuwegein 
en uiteindelijk met succes. In Amerika 
gaf Shulamit onderwijs op de middelbare 
school en wel in o.a. economie, Engels, 
geschiedenis, sociologie en nog veel meer 
“vakken”, want Shulamit is op meerdere 
terreinen deskundig. Het grote verschil 
tussen Amerika en Nederland op het 
gebied van onderwijs zegt Shulamit, is dat 
het in Amerika meer om de veelzijdigheid 
gaat, terwijl het onderwijs in Nederland 
gericht is op specialisatie.

Shulamit is al ruim vier jaar vrijwillig-
ster bij de AHN en dat is heel bijzonder. 
Want Shulamit is - zo mag je het gerust 
benoemen - een minderheid binnen een 
minderheid. Ze is Amerikaanse, heeft een 
fysieke beperking, is van Joodse afkomst, 

lesbisch en heeft een vorm van autisme 
maar ze laat zich daardoor niet in een 
hoekje drukken! De instelling van Shula-
mit past heel goed bij de visie van de AHN 
“iedereen heeft talenten, die - hij of zij 
- kan inzetten voor de medemens”! Haar 
motto is - en daar kunnen we allemaal 
heel veel van leren - dat iemand zich niet 
moet laten leiden door wat hij/zij NIET 
kan, maar juist door wat hij/zij WEL kan! 
Hierin steekt zeker heel veel levenswijs-
heid en het is in haar geval nog eens extra 
bijzonder. Ondanks haar fysieke beper-
king doet Shulamit namelijk regelmatig 
boodschappen met haar scootmobiel 
voor hulpvragers die dat vanwege hun 
fysieke beperking niet zelf meer kunnen! 
Bespeurt u het “bijzondere”?! Erg indruk-
wekkend, maar als je Shulamit hier op 
wijst vindt ze dit gewoon heel normaal en 
vanzelfsprekend, fantastisch toch...!!! 

Daarnaast schrijft ze ook levensboeken 
(in het Nederlands!!!) en heeft ze tot nu 
twee levensboeken gemaakt. Daarvan 
heeft zij één levensboek af kunnen maken 
samen met een inmiddels overleden man, 
die erg leuk en boeiend kon vertellen. Een 
tweede levensboek heeft ze helaas niet 
kunnen afmaken. De meneer in kwestie 
werd tijdens het maken van het levens-
boek steeds meer dement en uiteinde-
lijk heeft zijn dochter besloten om het 
levensboek niet af te ronden. Dat vond 
Shulamit erg jammer, maar respecteerde 
het besluit uiteraard. Omdat Shulamit 

Amerikaanse is en de Nederlandse taal 
niet optimaal beheerst heeft ze veel hulp 
gehad van haar echtgenote en niet in de 
laatste plaats van Paulien Steenman, onze 
grote animator van het maken van levens-
boeken. Het wordt echter nog veel gek-
ker; Shulamit helpt ook nog een tweetal 
statushouders (dat zijn asielzoekers met 
een officiële verblijfsvergunning), NIET 
met het leren van de taal maar met o.a. 
de administratie, helpen met het opstel-
len van brieven & aanvraagformulieren 
etc. etc. 

Shulamit geeft aan, dat ze zich heel erg 
thuis voelt in ons kleine koude “kikker-
landje”, alleen de bergen in Amerika mist 
maar zeker geen heimwee heeft, hoewel 
ze wel haar bejaarde ouders om de twee 
jaar bezoekt. Ik kan nog veel meer vertel-
len; we hebben het over Trump gehad 
(heeft ze niets mee!!!) over de politiek 
van Israël (is Shulamit het mee oneens!!!) 
en over religie (ze staat open voor alle 
religies). Jammer genoeg moet ik het hier-
bij laten, want de ruimte voor het inter-
view is helaas beperkt. Ik neem afscheid 
van een bijzonder interessante “warme” 
vrouw en wat geweldig dat de AHN zulke 
enthousiaste en bovenal lieve vrijwilligers 
in haar bestand mag huisvesten. Ronduit 
hartverwarmend, dank je wel Shulamit en 
hopelijk blijf je nog heel lang bij de AHN.

Sietse Sonsma

Qsuite het nieuwe registratiesysteem
U heeft het al in de voorgaande Kompassie kunnen lezen: het 
huidige digitale administratiesysteem beter bekend als “Geert” 
wordt vervangen door “Qsuite”. Met dit nieuwe systeem kunnen 
de contactpersonen nóg beter matchen tussen hulpvrager en 
vrijwilliger. Ook zal de managementrapportage makkelijker te 
generen zijn met Qsuite, wat een hoop werk zal besparen voor 
Rita Bos en Monique Laurier die tot nu toe jaarlijks heel wat 
handmatige tellingen moesten verrichten. 

Een nieuw systeem en een nieuwe manier van werken vraagt 
een goede voorbereiding en daar gaat wel wat tijd in zitten. Je 
zet niet van de ene op de andere dag even ‘een knop’ om. Er 
gaan dus heel wat werkzaamheden aan vooraf. De basis NAW-
gegevens zijn inmiddels door Rita Bos en Monique Bouwman 
ingevoerd. De contactpersonen en de medewerkers van kantoor 
hebben de training achter de rug en zijn nu druk bezig met het 
invoeren van alle aanvullende gegevens o.a. al het hulpaanbod 
per vrijwilliger. En de AHN heeft een groot aantal vrijwilligers 

in het bestand, die niet één vorm van hulpaanbod verrichten, 
maar soms zelfs wel zes verschillende vormen van hulp. Dit hul-
paanbod wordt per onderwerp ingevoerd (bijv.: klusjes in huis, 
tuinonderhoud, boodschappen doen enz.). De maandagmiddag 
is daarom tegenwoordig een gezellig drukke middag op kantoor, 
dan zijn alle contactpersonen en de medewerkers van kantoor 
bezig met het invoeren. Ook moeten de hulpvragen en matches 
die dit jaar al gemaakt zijn in het nieuwe systeem worden gezet. 

U begrijpt dat dit een hele klus is, maar op deze manier slaan 
wij twee vliegen in een klap: de contactpersonen krijgen alle 
gelegenheid vertrouwd te raken met het systeem én het systeem 
wordt gevuld met de actuele gegevens! 

Wij hopen z.s.m. het nieuwe systeem volledig in gebruik te kun-
nen nemen. 

Monique Bouwman

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein



samenvatting eerste 
algemene Ledenvergadering (aLV)
Op 19 april 2018 vond de eerste algemene 
ledenvergadering (ALV) plaats van onze kers-
verse vereniging AHN. Naast de zes bestuurs-
leden en twee beroepskrachten, waren er 22 
vrijwilligers/leden op deze vergadering afgeko-
men. De vergadering bestond uit een officieel 
gedeelte en een informeel gedeelte. 

Tijdens het officiële gedeelte werd het Huishou-
delijk Reglement (HR) van de vereniging AHN 
unaniem goedgekeurd en vastgesteld. Het doel 
van het HR is het verschaffen van duidelijkheid 
over afspraken en bepalingen die leden met 
elkaar en het bestuur maken ter bevordering 
van een soepele gang van zaken. Daar waar 
Statuten de ‘grondwet van de vereniging’ zijn, 
beschrijft het HR hoe e.e.a. in de praktijk wordt 
geregeld. U kunt de Statuten en het HR van de 
AHN vinden op het besloten gedeelte van onze 
website www.hulpdienstnieuwegein.nl. Deze is 
voor vrijwilligers toegankelijk met de persoon-
lijke inlogcode. 

Vervolgens werd de door het bestuur inge-
stelde ‘voorlopige’ kascommissie formeel 
benoemd. De kascommissie bestaat uit Ton van 
Uden, Jos Elberse en Jan Bollen. Ter voorberei-
ding op deze jaarvergadering had de voorlopig 
ingestelde kascommissie de concept jaarstuk-
ken bestudeerd en besproken met de voorzitter 
en penningmeester. De kascommissie deed 
hiervan verslag tijdens de ALV. Omdat er nog 
een accountantscontrole moest plaatsvinden 
werd afgesproken om de kascommissie te 
mandateren om aan het bestuur decharge te 
kunnen verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid in 2017. 

Het officiële gedeelte van de ALV werd afgeslo-
ten met een bijzondere gebeurtenis; de benoe-
ming van Annemarie Roos - de Bruijn tot erelid 
van onze vereniging! Dit omdat Annemarie al 
sinds 1980 vrijwilligerswerk doet voor de AHN 
en zich al die jaren intensief heeft ingezet voor 

zowel de hulpbehoevende medemens als voor 
de AHN-organisatie. Met recht een ERELID!

Het informele deel van de ALV werd gebruikt 
om de leden te informeren over het nieuwe 
registratiesysteem en nieuwe activiteiten. Ook 
werd er een peiling gehouden t.b.v. het bepalen 
van beleidslijnen m.b.t. gratis hulpverlening en 
randvoorwaarden voor behoud van het ‘thuis-
gevoel’ bij het inspelen op ontwikkelingen.

Unaniem werd gekozen voor handhaving van de 
beleidslijn: ‘gratis hulpverlening voor iedereen 
die door ziekte of een beperking bepaalde zaken 
zelf niet meer kunnen, waarbij er niet getoetst 
wordt op financiële gronden (of bestedings-
ruimte-gronden)’. Afgesproken werd dat bij 
twijfel of er terecht gebruik wordt gemaakt van 
de diensten van de AHN, dit teruggekoppeld 
wordt aan kantoor. 

De peiling naar randvoorwaarden voor behoud 
‘thuisgevoel’ vrijwilligers komt voort uit de 
afspraak met de gemeente dat de AHN zal 
blijven inspelen op ontwikkelingen. D.w.z. dat 
de organisatie verandert, zich ontwikkeld en 
dat er wellicht andere groepen vrijwilligers en 
hulpvragers binnenstromen. Het bestuur wil 
graag weten waarmee rekening gehouden moet 
worden voor behoud van het ‘thuisgevoel’ bij 
de vrijwilligers. Dit werd in verschillende discus-
siegroepen besproken en gerapporteerd en kan 
als volgt worden samengevat. ‘Schoenmaker 
blijf bij je leest (vrijwilligerswerk) en begin klein 
(pilot) bij de ontwikkeling van nieuwe activi-
teiten, evalueer regelmatig met hulpvragers 
en vrijwilligers, stuur bij waar nodig en bouw 
geleidelijk uit’.

Een mooie oogst, want met deze ontwikkelings-
gerichte strategie kunnen wij als vereniging 
goed blijven inspelen op de veranderingen in 
onze samenleving! 

Monique Laurier

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein



Verdubbel je bijdrage bij  
bestrijding van isolement
Naast ons één op één ondersteuningsaan-
bod organiseert de AHN tegenwoordig ook 
groepsactiviteiten. Deze groepsactiviteiten 
zijn bedoeld om maatschappelijke participatie 
te bevorderen van mensen die om wat voor 
reden dan ook in een kwetsbare situatie zitten. 
In het eerste halfjaar heeft Rina, onze begelei-
der participatie, al heel wat mooie activiteiten 
georganiseerd en er zit nog van alles in het vat. 
Voorwaarde is wel dat wij met deze activiteiten 
voorzien in een behoefte en de juiste mensen 
weten te bereiken. 

Als AHN-vrijwilliger, die bij kwetsbare mensen 
over de vloer komt, kan je hierbij van grote 
betekenis zijn. Groepsactiviteiten kunnen 
immers een goede aanvulling zijn op de indivi-
duele ondersteuning die zij van AHN-vrijwilligers 
ontvangen. Daarnaast kunnen groepsactivitei-
ten bijdragen aan de verruiming van het sociale 
netwerk. Als vrijwilliger kan je een belangrijke 
brugfunctie vervullen bij de toetreding naar 
groepsactiviteiten. Daarmee draag je dubbel bij 
aan het bestrijden van sociaal isolement. 

Hieronder een overzicht van de AHN-groeps-
activiteiten die in de pijplijn zitten. 

Zomerfestival aHN 2018 
In de zomervakantie organiseren wij op de 
zaterdagmiddag van 13.30-16.00 uur bijeen-
komsten met ontspanning en ontmoeting. 
Naast de standaard gezelligheid, vindt er iedere 
zaterdag ook nog een speciale activiteit plaats, 
zoals bingo, live muziek uit de jaren ‘50 en ‘60, 
country line dance, etc. Het programma is te 
vinden op onze website. Iedereen is van harte 
welkom om binnen te lopen en aan te schui-
ven. Gratis entree. Locatie: Boogh Nieuwegein, 
Oortjesburg 2 (Batau-Noord).

Workshops creatief koken voor een beperkt 
budget
Na een succesvolle pilot in het voorjaar willen 
wij deze workshops vanaf september structu-
reel opnemen in ons activiteitenprogramma. 
Data en locaties van de workshops worden nog 
bekend gemaakt. 

spelletjesmiddagen
Vanaf september vervolgen wij de tweeweke-
lijkse spelletjesmiddagen in La CaZa, waar Ruud 
Otto en Guusta de Beaufort u graag welkom 
heten. De inloop is iedere twee weken op don-
derdagmiddag vanaf 14.30, daarna van 15.00 
tot 17.00 uur gelegenheid voor een praatje, 

kaartje leggen, een spelletje of biljarten. Gratis 
entree en koffie en thee; overige drankjes zijn 
1 euro pp en voor rekening van de deelnemer. 
Locatie: La CaZa (voormalig Wijkhuis De Steeg), 
Hoornseschans 101 (Fokkesteeg).

Kompassiebijeenkomsten en wandelingen
Deze bijeenkomsten hebben als doel om erva-
ringen uit te wisselen aan de hand van ingrij-
pende levensgebeurtenissen. In het voorjaar 
hebben lotgenoten met elkaar gesproken over 
o.a. ‘Omgaan met...verlies van werk of een 
naaste, ...verslaving van een naaste, ...arbeids-
ongeschiktheid, ...psychische kwetsbaarheid en 
depressie. In het najaar willen wij aan de slag 
met een nieuwe serie bijeenkomsten. Heeft u 
ideeën? Laat het ons weten. Nadere informatie 
volgt. 

Klusploegen
Naast ons reguliere hulpaanbod van kleine 
klussen in en om het huis, zijn wij dit voorjaar 
gestart met een proefproject ‘grote klussen’ in 
klusploegen. Het betreft klussen bij mensen die 
geen of onvoldoende sociaal netwerk hebben, 
het zelf niet voor elkaar kunnen krijgen en 
ook geen of onvoldoende financiële middelen 
hebben. Het is immers niet de bedoeling om 
betaald werk te verdringen. Alvorens een klus 
wordt aangenomen, gaan de coördinatoren 
Ton van Uden en Henk van der Stam eerst ter 
plaatse kijken om een inschatting te maken van 
de werkzaamheden.
 
Om onze klusvrijwilligers goed uitgerust op 
pad te laten gaan, heeft eenieder een gereed-
schapskistje gekregen met de meest elemen-
taire zaken om een klus goed uit te kunnen 
voeren. De professionele inhoud van deze 
kistjes is volledig gesponsord door aannemers-
bedrijf Paul Jansen uit Nieuwegein, waarvoor 
onze hartelijke dank. De eerste klussen zijn al 
geklaard en hebben al de nodige belevenissen 
opgeleverd. De humor ligt op straat……en bij de 
klussenploeg! Zie hiervoor de rubriek ‘Wist je 
dat…….’. 

Wil je meedenken en/of meedoen? Wij staan 
open voor suggesties en tips. Ook komen 
wij graag in contact met mensen die willen 
meehelpen als gastheer of gastvrouw. Mocht je 
hiervoor interesse hebben of nog vragen heb-
ben, neem gerust contact op met Rina. Email:  
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl 

Rina Kuster en Monique Laurier 

Welkom...
...nieuwe vrijwilligers:

• Ton Bürer
• Joop de Gooijer
• Alex Hoving
• Judith van Iersel
• Yarith Joseph
• Robert Kientz
• Danny van der Linden
• Will van Maanen
• Hans Miltenburg
• Asha Orie-Biere
• Ruud Otto 
• Rob Pronk
• Zober Soliman

We wensen iedereen een 
fijne tijd toe bij de AHN!

Bedankt...
...en tot ziens:

• Cor en Vera Boot
• Frank Ellen
• Olaf Harrand
• Henny van der Horst
• Margrit Joosten
• Jajette Mom
• Leni Mook 
• Ad Reiniers
• Sadiq Sati
• Marlies Trooster
• Rina Vogels
• Irina Wagner
• Lia Wammes
• Cocky Wust

Bedankt voor jullie  
bijzondere inzet!

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein



Even Voorstellen
Dag iedereen,

Hierbij een inkijkje bij deze nieuwe vrijwil-
liger van de AHN. Hoe ben ik, Tineke van 
den Berg (67 jaar) nu in contact gekomen 
bij onze organisatie? Als vrijwilliger bij de 
Zonnebloem vroeg één van mijn 80plus 
dames of het mogelijk zou zijn om met 
haar op een duofiets een tochtje te gaan 
maken. Zij had met dit vervoermiddel van 
het verpleeghuis De Hoogstraat in Utrecht 
leuke uitjes gemaakt. Om een lang ver-
haal kort te maken: zo kwam ik bij Henri 
Steenman terecht.
Zoals zo vaak, kwam van het één het 
ander en werd ik door Paulien Steenman 
“gestrikt” ter assistentie bij het project 
Levensboeken. Ik heb inmiddels onder-
vonden dat er heel veel bij het tot stand 
komen van een persoonlijk levensverhaal 
komt kijken! En bewonder dan ook het 
geduld, de toewijding en het doorzettings-

vermogen van deze groep schrijvers. Aan 
mij de taak om zaken op dit gebied samen 
met Monique Bouwman te coördineren 
en verder te ontwikkelen.
 
Hierbij enige info over mij persoonlijk. Na 
42 jaar met veel plezier in het onderwijs 
te hebben gewerkt ben ik op mijn 63ste 
pensionado geworden en ik geniet met 
volle teugen van dit vrije leven. Mijn 
grote passie is tuinieren en alles wat daar 
zijdelings bijkomt zoals het bezoeken van 
botanische tuinen en tuinen van parti-
culieren, en natuurlijk het bezoeken van 
tuinen in het buitenland.
 
Vaak combineren mijn partner en ik dat 
met fietsen een andere liefhebberij waar 
wij beiden ook van houden. Het liefst met 
zo min mogelijk spullen en mee maar wél 
met een tentje. En echt... er gaat niets 
boven een dag fietsen en ‘s avonds moe 

en voldaan slapen in dat kleine tentje. Er 
zijn nog veel andere zaken die mij interes-
seren maar daar zal ik u niet mee lastig 
vallen. Nog één ding: het mooiste dat mij 
is overkomen in mijn leven is het krijgen 
van mijn dochter. Nooit verwacht en ... 
toch gekregen. Op het ogenblik ben ik een 
oma “in wording”, hoe bijzonder is dát.

Tineke van den Berg

aHN zomer bbq
In tegenstelling tot vorig jaar hadden wij 
dit jaar een zonovergoten eetfestijn. Dat 
leidde direct na aankomst van de eerste 
vrijwilligers al tot een verhuizing van het 
meubilair van de bouwspeeltuin. Het 
meubilair moest meer in de schaduw 
geplaatst te worden. Handjes uit de mou-
wen steken daar zijn de AHN-vrijwilligers 
goed in. Een grote hoeveelheid hongerige 
goed gestemde AHN-ers is op de uitnodi-
ging afgekomen. Ik heb bijna 50 vrijwilli-
gers geteld. Het ontsteken van de gas-bbq 
verliep niet helemaal zoals gepland. 
Allereerst ontbrak er een waterpomptang 
om het gas goed aan te sluiten. Nadat dit 
probleem was opgelost functioneerde nog 
maar slechts 50% van de bbq. Vele tech-
nische blikken werden er geworpen maar 
helaas had dat niet het gewenste resul-
taat. Voortvarend werd er door Monique 
een nieuwe, wel functionerende bbq 
gehaald en toen kon het daadwerkelijke 
eetfestijn beginnen. De grillmasters Dick 
en André waren niet te houden, het ene 
na het andere rooster met spiesen, ham-
burgers, kipstokjes etc werd verhit en op 
garing gecontroleerd. Rauw of verbrand 
vlees heb ik niet kunnen ontdekken. Bijna 
tijdens de hele happening stond er een rij 
van uitgehongerde vrijwilligers maar de 
grillmasters lieten zich niet van de kook 

brengen. Ze verrichten gestaag, onder 
het genot van diverse glazen wijn, hun 
werkzaamheden. 

De organisatie van deze bbq was net 
als voorgaande jaren als om door een 
ringetje te halen. Aan alles is gedacht tot 
zelfs de 0 % Radler toe. Toen de meesten 
waren uitgegeten gingen de grillmasters 
nog met hun gaaractiviteiten door. Grote 
bakken met gegaard vlees werden aan het 
einde van de happening meegegeven. 
Ik denk dat ik kan spreken van een zeer 
succesvolle bbq en bedank namens de 
aanwezigen het organisatiecomité en de 
grillmasters.
Over veertien dagen weer een bbq?

Henri Steenman

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein



Redactie
Henri Steenman, Sietse Sonsma, Monique 
Bouwman en Monique Laurier. 
Heeft u kopij, vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief, bel ons 
dan op (030) 307 3574 of stuur een mail 
naar kantoor@hulpdienst nieuwegein.nl.

Kompassie verschijnt 3 keer per jaar.

Vereniging algemene Hulpdienst
Nieuwegein
Tel: (030) 606 7409 
info@hulpdienstnieuwegein.nl 
www.hulpdienstnieuwegein.nl

Contact
Zorgen doe je  

vanuit je hart..... 

dan moet het  

wel kloppen

“

“
Een tweede aHN-duofiets  
ziet het levenslicht
De aanschaf van de tweede AHN-duofiets 
is niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn 
veel activiteiten aan vooraf gegaan voor-
dat de fiets op 11 april jl. het levenslicht 
zag. De stadia doe ik hierna uit de doeken:
Eind vorig jaar vroeg Monique Laurier aan 
ondergetekende of één duofiets eigenlijk 
wel voldoende is omdat de vraag naar 
fietsritjes enorm groeide. Als antwoord 
op deze vraag vertelde ik dat regelmatig 
cliënten teleurgesteld moesten worden 
vanwege gebrek aan fietscapaciteit. 
“Dan weet ik voldoende” zei Monique 
en ging met het ambtelijk apparaat dat 
zij van haver tot gort kent in de weer. 
Na de eerste contacten moest er een 
uitgebreid formulier worden ingevuld 
en een wervend aanbevelingsverhaal 
worden geschreven. Deze activiteiten 
waren succesvol want begin januari van 
dit jaar kregen wij te horen dat de AHN op 
kosten van de gemeente Nieuwegein een 
tweede duofiets zou mogen aanschaffen. 
In samenwerking met Arie Liefhebber, 
onze vaste fietsenmaker, zijn de specifica-
ties van de nieuwe fiets geformuleerd. De 
nieuwe fiets is er één van een wat steviger 
kaliber. Dit is nodig aangezien sommige 
cliënten redelijk aan de maat zijn. Na een 
productieproces van 8 weken werd medio 
maart de fiets in Nieuwegein afgeleverd. 
De overdracht kon vanwege drukke 
werkzaamheden van de wethouder pas 
op woensdag, 11 april 2018 plaatsvin-
den. In de tussenliggende periode is er 
vanuit ons kantoor hard gewerkt aan de 
publiciteit rondom dit belangrijke feit. 
Op de bewuste dag is door wethouder H. 

Adriani de boreling aan de AHN overge-
dragen. Na een wervende speech van de 
wethouder over het mooie Nieuwegein 
en het mooie initiatief van de AHN om in 
hun functioneren beperkte Nieuwegei-
ners hiermee kennis te laten maken, hief 
hij de startvlag voor de eerste ronde met 
de duofiets. Met een natje, fietsgebakje 
en een droogje is het een gezellige hap-
pening geworden waar met plezier aan 
wordt teruggedacht. De ingebruikneming 
heeft de nodige aandacht in de landelijke 
en regionale pers gekregen en zelfs bij 
het krieken van de dag werd er al door 
RTV-Utrecht d.m.v. een radio interview 
om 06.30 uur aandacht aan besteed. Aan 
de inhuldiging is ook via een tv-kanaal 
aandacht besteed. Na dit alles moest er 

ook nog een overnachtingsadres worden 
gevonden voor de nieuwe fiets. Omdat 
deze fiets bestemd is voor Nieuwegein-
Zuid moest er in die contreien een stalling 
worden gevonden. Diverse garages en 
opslagruimtes zijn bezocht maar helaas 
zonder succes. Gelukkig kon de gemeente 
ons uit dit probleem helpen. Voorlopig 
kan er gebruik gemaakt worden van 
bergruimte van het voormalige zwembad 
De Pinguïn. 

Er is nog behoefte aan gezellige duofiets-
begeleiders. S.v.p. contact opnemen met 
ons hoofdkantoor. 

Henri Steenman

AlgemeneHulpdienst
Nieuwegein


