
De helden
van de buurt
In het bestuur, in het wijkgebouw, in de sporthal, achter de naaimachine, voor het 
schoolbord, achter de BBQ, met een boek in de hand, een schoffel, met kennis 
en ervaring, met een netwerk, of gewoon met een luisterend oor en een arm om 
de schouder… Overal in Eindhoven zijn vrijwilligers actief. In de wijken, daar waar 
het gebeurt, waar mensen hun leven leven en hun dromen dromen. Ieder op zijn 
of haar manier bijdragend aan een fijne, leefbare buurt, waar iedereen welkom is 
en iedereen kansen krijgt.

Dit zijn de mensen die het verschil maken, ook al opereren ze vaak achter de 
schermen, bescheiden en onopgemerkt. Mensen als Lotte en Frans, Annelies en 
Arie, Trijnie en Ria. Dit zijn de helden van de buurt. 

Frans van Dun

“Een leuke en zinvolle 
manier om je tijd te
besteden” 
Rode bietjes, boerenkool, prei… Frans van Dun (61) 
houdt de laatste groenten van het seizoen nauwlet-
tend in de gaten. Als vrijwilliger op de Stadsakker 
Eikenburg, op het voormalig terrein van de Broeders 
van Liefde aan de Aalsterweg, verbouwt hij groenten 
die bestemd zijn voor de Voedselbank. 

“Vroeger werkte ik in de automatisering, daarna werd 
ik huisvader. Groene vingers? Ach ik rommelde wel 
eens wat in mijn tuintje, maar dat was het wel. Totdat 
ik een paar jaar geleden langs de akker aan de Hee-
zerweg fietste. Ik wist niet wat ik zag; het stond vol 
onkruid en er lag een hoop troep. Dat kon toch niet de 
bedoeling zijn van zo’n mooi initiatief? Ik ben daar een 
praatje gaan maken en zo is de bal gaan rollen.” 

Teamleider 
Ondertussen is Frans alweer drie seizoenen op rij ac-
tief op de akker. Vijf dagen in de week is hij aanwezig 
en hij is dan ook gebombardeerd tot teamleider. “Dat 
houdt eigenlijk in dat ik de dagelijkse leiding op de 
akker heb. Ik vang de mensen op en stuur ze aan.”

Jong en oud 
De meeste vrijwilligers zijn er een paar uur per week. 
“Maar sommigen komen ook een paar uur per dag. 
Hoeveel tijd mensen hier besteden is heel gevarieerd, 
net als het soort vrijwilligers. Er zijn werkende men-
sen die dit ter ontspanning doen, maar ook een aantal 
gepensioneerden die hier hun tijd besteden. Soms 
komen er jongeren langs die nog op school zitten, om 
ervaring op te doen. En ik? Ik vind het gewoon een 
leuke en zinvolle manier van bezig zijn.” 

Ria Muller

“Iedereen doet  
gewoon wat ‘ie kan”
Ze heeft kinderen, kleinkinderen, zelfs twee 
achterkleinkinderen die de nodige tijd vragen. Je zou 
zeggen dat Ria Muller – 72 jaar oud – het zo wel prima 
vindt. Toch blijft ze zich onvermoeid inzetten voor 
haar wijk. “Ik ben mensen graag van dienst. En met 
het vrijwilligerswerk draag ik ook een steentje bij aan 
de leefbaarheid van de buurt. Dat is toch geweldig?” 

Ria is al ruim 25 jaar actief in huurdersvereniging 
Schôn Bennekel, bestuurslid bij Bewonersorganisatie 
Bennekel Belang (BBB), helpt volop mee met 
allerlei activiteiten in de buurt én helpt mee bij het 
Klantenplatform. “Dat klinkt misschien als een druk 
bestaan, maar iedereen doet gewoon wat ‘ie kan. Ik 
doe het vrijwilligerswerk gedeeltelijk uit plezier, maar 
ook voor een deel uit verantwoordelijkheidsgevoel. 
Betrokken mensen maken een betrokken en dus 
leefbare buurt. Dat hoeft heus niet zoveel tijd te 
kosten. Met een uurtje per week kun je al een groot 
verschil maken. Zo is er op dit moment dringend 
behoefte aan vrijwilligers voor taalles aan kinderen. 
Er staan nu kinderen op de wachtlijst en dat voelt  
niet eerlijk.” 

Vrijwilligerswerk voor iedereen
Maar niet iedereen is geschikt om voor de klas te 
staan, toch? “Nee dat klopt,” eindigt Ria. “Maar er 
is vrijwilligerswerk voor iedereen. Voor doeners, 
denkers, bestuurders, regelaars... Met Halloween 
en Sinterklaas, bij een Kerstviering een buurt-BBQ… 
Iedereen kan wat doen. En mocht je niet weten wat 
het beste bij jou past, loop dan gewoon eens een keer 
mee met een andere vrijwilliger.” 

Lotte Bögels

“Begrip en interesse
vormen de sleutel”
Ze leverde vier uur van haar baan in om vervolgens 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Taalles aan 
volwassenen in de Bennekel. “Het klinkt misschien 
als een cliché, maar ik wil buiten mijn werk iets 
betekenisvols doen voor de samenleving,” licht Lotte 
Bögels toe. “Bovendien is dit ook voor mijzelf heel 
leuk en verrijkend.” 

Lotte (31) werkt als sociotherapeut in de psychiatrie. 
Een job die behoorlijk wat van je vraagt. Maar om 
inderdaad ook op een ander front iets bij te dragen 
aan de maatschappij, zocht Lotte er iets bij. “Dat 
hoefde niet per se iets met taal te zijn, hoewel ik dat 
wel heel leuk vind. Ik zocht vooral iets multicultureels. 
De verscheidenheid aan mensen en culturen vind ik 
enorm boeiend.”

Taal én ontmoeting 
Een ochtend in de twee weken begeleidt Lotte een 
groep volwassenen op taalles. Vrouwen uit Iran en 
Turkije, China en Marokko… Over multicultureel 
gesproken. “Het zijn veel moeders wiens zoontje 
of dochtertje meedoet aan het taalprogramma 
Woordenschat. Ze leren Nederlands voor zichzelf, 
maar vooral ook om hun kind in zijn of haar 
taalontwikkeling te stimuleren. Maar eigenlijk gaat 
het hier om meer dan taal alleen. Soms lijkt de kloof 
tussen verschillende culturen in ons land zo groot. 
Als je elkaar beter leert kennen, zoals hier op taalles, 
kom je vanzelf dichter bij elkaar te staan. Begrip 
en interesse vormen in mijn overtuiging de sleutel 
tot een betere, fijnere samenleving. Daar wil ik als 
vrijwilliger graag mijn steentje aan bijdragen.”



Trijnie Nanninga

“Taal is zó belangrijk
voor een kind!”
Aap, noot, mies… Al van jongs af doen we ons best  
de woordenschat van onze kinderen te vergroten.  
In het ene gezin gaat dat makkelijker dan in het 
andere. Belangrijk is dat kinderen met een zo breed 
mogelijk aanbod van taal in aanraking komen.  
Daarom startte Trijnie Nanninga (34) in 2011 
samen met een aantal anderen het programma 
Woordenschat. Een leuke en vooral ook leerzame 
taalactiviteit voor kleine kinderen in Woensel-West, 
de Bennekel en Oud-Woensel. 

Erg dankbaar werk 
“Een uitgebreide woordenschat is van groot belang 
voor de ontwikkeling van een kind,” vertelt Trijnie. 
“Taal is ons allerbelangrijkste communicatiemiddel. 
Als je niet genoeg op dat vlak meekrijgt, loop je op 
andere gebieden ook gauw genoeg achter.” Vandaar 
dat Trijnie iedere week weer als begeleider met 
de kleintjes aan de slag gaat. Om ze te helpen hun 
taal te ontwikkelen, als basis voor een kansrijke 
toekomst. “Het is erg bevredigend om dit werk te 
doen. Dankbaar werk ook. De kinderen werken aan 
hun woordenschat en taalontwikkeling. En ze komen 
in aanraking met mensen – in dit geval met mij – die 
misschien heel anders zijn dan ze gewend zijn. Die 
misschien wel heel anders in het leven staan en 
anders tegen dingen aan kijken. Ook dat is alleen 
maar goed voor hun ontwikkeling.” 

Interesse in taal 
Er zijn talloze activiteiten die je als vrijwilliger kunt 
ondernemen. Dat Trijnie op taal uitkwam, is niet heel 
verrassend. “Allebei mijn ouders zijn bibliothecaris, 
dus de liefde voor taal is me met de paplepel 
ingegoten. Zelf ben ik kunstenaar van beroep en in 
mijn werk pas ik wel vaker een woordspeling of een 
taalgrapje toe.” 

Eigen vrijheid
Ze vindt de lessen Woordenschat – in totaal is ze daar 
zo’n anderhalf uur per week mee bezig - vrij schools. 
Maar dat neemt niet weg dat Trijnie makkelijk haar 
creativiteit in haar vrijwilligerswerk kwijt kan. “We 
werken aan de hand van thema’s die de kinderen ook 
op school krijgen aangereikt. Maar daarbinnen zijn we 
volledig vrij om de Woordenschat bijeenkomsten op 
onze eigen manier in te vullen. Hartstikke leuk!”

Arie Versfeld

“Het voelt goed om 
iets voor een ander
te doen”
Partytenten, biertafels, banken, hangtafels, 
geluidsinstallaties, feestverlichting… Zeg maar  
wat je nodig hebt. Organiseer je een activiteit in 
Woensel-West, dan is de kans groot dat je Arie 
Versfeld (73 jaar) bij ‘de opslag’ tegenkomt. Of anders 
wel als vrijwilliger op het evenement zelf. Als zijn  
werk als beheerder van 360 dat tenminste toelaat.  
“Ik ben gepensioneerd ja, maar eigenlijk heb ik het 
nog drukker dan toen ik werkte.” 

Arie is inderdaad bij heel veel initiatieven in de buurt 
betrokken. Het gemeenschapshuis, de uitleen voor 
spullen in de wijk, de kerstmarkt, Halloween…  
“Best wel een druk bestaan. Ik ben met al dat 
vrijwilligerswerk begonnen toen ik met pensioen ging, 
ruim 10 jaar geleden. In het begin wou ik gewoon Toos 
Bos wat helpen. Tooske heeft hier van alles opgezet 
en was een bekend figuur in de wijk. Gaandeweg ben 
ik steeds meer samen met haar gaan doen. Tooske’s 
hart lag echt in Woensel-West. Toen ze overleed, 
heeft ze me op haar sterfbed gevraagd de activiteiten 
door te zetten. En dat doe ik nu nog steeds met liefde 
en plezier.” 

Dankbaar werk 
Het bruist in Woensel-West en er wordt enorm 
veel georganiseerd. Voor jong én oud, want samen 
met zijn Mia regelt Arie ook leuke activiteiten voor 
senioren. Kienen op woensdagmiddag bijvoorbeeld, 
kaarten, busreizen. En het jaarlijkse kerstdiner niet 
te vergeten. “Het dankbaarste werk dat je maar 
kunt voorstellen,” besluit Arie. “De waardering is 
ontzettend groot. Je krijgt zoveel bedankjes van de 
mensen uit de buurt. Voor mij is vrijwilligerswerk echt 
een leuke manier om zinvol mijn tijd in te vullen. En het 
voelt gewoon goed om iets voor een ander te doen.”

Annelies Hellings

“Enorm leuk,  
uitdagend en  
dankbaar werk”
Leerlingen ontvangen, spullen klaarzetten, pennen 
en papier uitdelen, kwasten uitspoelen en een 
bezem door het klaslokaal halen. Niet echt een 
zondags klusje, zou je zeggen. Maar dat is het 
wel voor Annelies Hellings (63), vrijwilliger bij de 
Weekendschool. Al bijna negen jaar ziet ze er als 
begeleidster op toe dat de lesdagen soepel verlopen. 

De Trudo Weekendschool
De Weekendschool is een ‘school’ voor nieuwsgierige, 
leergierige kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Gedurende 
30 zondagen per jaar maken ze via gastdocenten 
kennis met kunst, cultuur, maatschappij en 
wetenschap. Ze leren van alles over onderwerpen 
waarmee ze thuis niet zo gauw in aanraking komen. 

Interessante doelgroep
Annelies, in het dagelijkse leven tolk, is al sinds 
de start van de school als vrijwilliger actief. “Ik las 
een artikel over de Weekendschool in Amsterdam 
en dacht ‘goh, dat lijkt me nou mooi om te doen’. 
Niet veel later startte er ook een Weekendschool 
in Eindhoven en heb ik me aangemeld. Ik vind het 
interessant om met kinderen in deze leeftijdsgroep 
te werken. Ze zijn actief, redelijk zelfstandig en 
hartstikke leergierig. Het voelt niet als werk om met 
hen bezig te zijn.”

Enorm dankbaar
Ze is er meestal tien zondagen per jaar bij en het 
blijft leuk en uitdagend voor Annelies, die tegelijk 
ook vertrouwenspersoon is voor alle leerlingen, 
vrijwilligers, gastdocenten en ouders. “Ik ben er zo’n 
zeven uur per week mee bezig. Best veel ja, maar voor 
mij is dit een prettige tijdsbesteding. Trouwens, je 
kunt als begeleider zelf bepalen hoe vaak je erbij  
wilt zijn. Natuurlijk zijn de kinderen wel eens druk,  
maar dat vind ik niet erg. Ze zijn zó enthousiast  
en leergierig, dat maakt het werk dat ik doe  
enorm dankbaar.”

www.trudo.nl


