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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

In deze speciale Week van de Vrijwilliger breng 
ik graag een bescheiden ode aan elke persoon 
die zich vrijwillig engageert. Veel of weinig, 
groots of bescheiden: elke inzet is belangrijk 
en kan in een mensenleven een groot verschil 
betekenen. De dankbare herinneringen aan 
vrijwillige ondersteuning in moeilijkere mo-
menten maken het leven licht. Verbeteringen 
in een mensenleven die het gevolg zijn van die 
inzet vormen het hart onder de riem van elke 
vrijwilliger. Ik heb gekozen voor het guitige  
Toverstokje van Annie M. G. Schmidt. Ik hoop 
dat mijn vrije vertaling een glimlach om uw lip-
pen kan toveren en dank ieder voor de inzet in 
onze samenleving.

HET TOVERSTOKJE
(vrij naar: Annie MG Schmidt)
 
Toen Hansje Pansje Pingeling
vanmorgen aan ’t vrijwilligen ging
toen vond hij in het kippenhok
een toverstok.
 
Hij ging naar zijn PC, heel snel
Zoomen, Teamsen weet je wel.
Daar zaten zijn kompanen klaar,
hij dacht diep na, en zei zowaar:
 
‘Ik maak dat iedereen hier en daar
vrijwillig, vrij en zonder gevaar
vrij van ziektes of besmet
kan vrijwilligen met veel pret,
 
de vriendschap en het leven vieren
zonder invulformulieren
een knuffel geeft aan iedereen
zowaar net als voorheen.’
 
Zijn vrienden verblijdden aan het scherm
en vlogen buiten als een zwerm
ze knuffelden elke sterveling
betoverd door Hansje Pingeling.
 
Hunkerend naar ‘t bevrijdingsfeest
dansend als ‘n muziekbeest
kwam de vereniging lidkaarten tekort.
‘t Zou gebeuren … erg binnenkort.
 
Hansje zag overal jammer genoeg 
covid nog daar ondanks gezwoeg
Dus riep hij Hokus Pokus Wielewaal
en alles was terug speciaal-normaal
 
Maar bloed kruipt waar het niet kan gaan
vrijwilligerswerk blijft steeds bestaan
Het toverstokje was niet nodig
voor grote inzet overbodig.
 

Anders, maar nog harder nodig
Vrijwilligerswerk en corona

Van 27 februari tot 7 maart is het Week van de Vrijwilliger. In Vlaanderen zijn zo’n 
750 000 vrijwilligers in de weer. Sommigen dagelijks, anderen af en toe. Sommigen 
al vele jaren lang, anderen nog maar pas. Maar één ding hebben ze allemaal 
gemeen. De coronapandemie deed hun inzet veranderen, maar niet verminderen.
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‘WhatsAppgroep 
om drempel te verlagen’ 
RIK DESMET (58) UIT AARSELE 
BIJNA VEERTIG JAAR MILITANT VOOR ACV-CSC METEA 

Sinds zijn eerste deelname aan de sociale verkiezingen in 1983 
is Rik onafgebroken vertegenwoordiger bij vloerkledenproducent 
Balta in Tielt. Daarnaast is hij voorzitter van het dagelijks bestuur 
van ACV-CSC METEA Midden-West-Vlaanderen. ‘Als vakbondsver-
tegenwoordiger is persoonlijk contact heel belangrijk om direct 
te kunnen inspelen op een situatie. Doordat we nu online moe-
ten werken, zijn mensen minder snel geneigd om hun mening te 

geven. Zeker voor nieuwe mensen ligt de drempel vaak 
hoog om actief aan het gesprek deel te nemen in een 
Zoom- of Teams-meeting. Door een WhatsApp-groep 
aan te maken, probeerden we dat gemakkelijker te 

maken, maar het blijft een uitdaging.’ In november 
maakte Rik zijn tiende verkiezing mee, knieproblemen 
dwingen hem nu de fakkel door te geven. ‘Het allerbe-
langrijkste is om te werken als groep’, adviseert hij de 
nieuwe generatie. ‘In een team kun je veel meer berei-
ken dan alleen.’ 

‘Een nieuwe actie
geeft de groep energie’ 
MANAR EL FARTASI (38) UIT LAKEN
NIEUWE WERKING VOOR KWETSBARE GROEPEN BIJ FEMMA 

‘Niet voor iedereen is de lockdown hetzelfde’, vertelt Manar. ‘Mijn moeder zat helemaal alleen 
in Nederland en ik wist van verschillende gezinnen met meerdere kinderen die samen één 
laptop moesten delen, of er zelfs helemaal geen hadden.’ Uit dat besef, en een wil ‘om iets te 
doen’, ontstond tijdens de coronapandemie Femma Sisters in Brussel, een groep dames 
van voornamelijk Nederlands-Marokkaanse afkomst die de lockdown in Brussel 
draaglijker wilde maken voor de kwetsbaarste groepen. Samen met een goeie twin-
tig leden zette Manar acties op, zoals een geldinzameling om dekens te kopen voor 
mensen die tijdens de vriespiek op straat moesten slapen. ‘Het is niet gemakkelijk 
om contact te houden tijdens de pandemie. We zagen elkaar wel op Zoom-
meetings, maar het begon een beetje te sluimeren. Je voelt dat zo’n nieuwe actie 
de groep nieuwe energie geeft. En daaruit ontstaan ook weer nieuwe acties. Bij de 
dekenactie ontmoetten we sommige vrouwen in een uitzichtloze situatie, heel 
confronterend. We vroegen ons af welke basisbehoeften van die vrouwen we kun-
nen helpen vervullen, daar zijn we nu mee bezig. 
Dat gaat bijvoorbeeld over materiële behoef-
ten, zoals schriften en tekengerei voor hun 
kinderen, maar vaker nog over de nood om 
samen een wandelingetje te kunnen maken 
en een babbeltje te slaan. Al is dat veel moei-
lijker te organiseren in deze periode.’
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‘Positieve reacties 
geven voldoening’ 
GILBERT SWINNEN (71) UIT MOL 
LUISTEREND OOR BIJ BOODSCHAPPENLIJN 
VAN SAMANA 

‘Door corona kon ik als vrijwilliger geen huiswerkbege-
leiding meer geven. Samana zocht kandidaten voor de 
Boodschappenlijn. Ik heb gereageerd en ben nu opera-
tor. Een tweetal uur per dag zit ik voor mijn computer om 
de boodschappen te noteren van mensen die niet of 
moeilijk uit de voeten kunnen of van hun mantelzorgers. 
Nadien speel ik het lijstje door naar de boodschappers 
die op pad gaan. Ik ben de tussenschakel. In het begin 
beschouwde ik dit vooral als administratief vrijwilligers-
werk. Maar hoe langer ik dit doe, hoe meer ik ervaar dat 
er achter de effectieve boodschappen dikwijls een ande-
re boodschap verborgen zit. Het gebeurt dat een oproep 
een uur duurt. De eenzaamheid is toegenomen, veel 
mensen zitten in een zorgsituatie. Soms krijg ik vragen 
die ik niet kan beantwoorden. Dan schakel ik een 
echelon hoger in. Regelmatig is er een overleg met 
de andere operatoren om vragen en problemen te 
bespreken. Ik krijg veel positieve reacties. Dat 
geeft veel voldoening. Bovendien haalt dit vrij-
willigerswerk ook mij uit mijn isolement. Ik 
luister naar mensen uit alle hoeken van 
Vlaanderen, ontcijfer verschillende dialec-
ten. Door de telefoongesprekken maak ik 
een virtuele reis door het land.’

‘Elkaar weer zien
geeft energie’ 
ANNELIES DE VOS (35) UIT NAZARETH
NOOD AAN ECHT CONTACT BIJ KWB 

Met haar 35 jaar is Annelies meteen ook het jongste lid van het kwb-
bestuur in Nazareth. ‘Alle generaties zijn bij ons vertegenwoordigd. Dat 
zorgt voor een goeie mix. Als ik bij onze activiteiten meer aan jonge gezin-
nen zou denken, voegen oudere bestuursleden meteen iets toe vanuit hun 
invalshoek.’ Maar vaste laagdrempelige activiteiten waar jong en oud zich 
welkom voelen, zoals een jaarlijkse Lego-bouwdag of het kindercarnaval, 
konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. ‘Eigenlijk konden we 
alleen in de zomer een wekelijkse fietstocht organiseren, en in oktober 
hadden we een beperkt ledenfeest. Toen kwam de tweede lockdown, 
corona zorgde een beetje voor een winterslaap. Ik zit voor het werk al 
een hele dag achter de computer, dus van online alternatieven ben ik 
niet zo’n voorstander. Je merkt dat er nood is aan echt contact om 

schwung te brengen. Voor onze 
nieuwjaarsboodschap namen 
we een filmpje op en elkaar 
daarvoor weer zien, bracht 
meteen die energie terug. Onze 

leden zagen dat en vonden het 
fijn dat we hen niet vergeten 

waren.’ 

PAULA HENDERICKX (65) UIT ZANDHOVEN
WANDELEN IN KLEINE GROEPJES BIJ PASAR 

Paula is voorzitter van Pasar Zandhoven en organiseert al dertig jaar lang een heleboel wandelingen, 
fietstochten en culturele activiteiten. ‘De coronamaatregelen maken het moeilijk om mensen in beweging 
te krijgen’, zegt ze. ‘We houden ons aan de regels en organiseren alleen activiteiten voor kleine groepjes 
en dicht bij huis. Maar sommigen zijn gedemotiveerd en trekken zich helemaal op zichzelf terug. Oudere 
leden hebben soms veel schrik om samen te komen, ook buiten in kleine kring. Het is veel aanmoedigen 
en trekken om van ons te laten horen. Online delen we wandelingen op RouteYou, die slaan goed aan en 
krijgen veel likes, maar ik vraag me af of onze vaste deelnemers allemaal terugkeren als alles weer nor-
maal wordt. Toch vinden soms nieuwe mensen vandaag de weg naar ons. Sinds kort doet bijvoorbeeld een 
alleenstaande vrouw die recent haar man verloor mee met al onze kleine activiteiten.’ 

‘Nieuwe mensen 
vinden toch de 
weg naar ons’
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‘Soms een beetje 
psycholoog’ 
CHARLY ROBAERT (33) UIT JABBEKE 
HELPT COLLEGA’S MET PAPIERWERK VOOR ACV-CSC METEA

‘De inslag van de coronapandemie was voor ons een heel hef-
tige periode’, vertelt Charly, al negen jaar ACV-afgevaardigde bij 
Daikin. ‘Iedereen was bang om besmet te geraken. Er was pa-
niek wanneer iemand van een collega had gehoord dat die posi-
tief had getest. Mensen wisten niet goed wat ze moesten doen. Bij 
verplichte quarantaine komen veel papieren kijken en veel mensen 
die nooit eerder gestempeld hadden, vielen terug op tijdelijke 
werkloosheid — daar hebben we flink ons werk mee ge-
had. We probeerden hen zo snel mogelijk bij te staan, 
het papierwerk in handen te nemen en de procedures 
duidelijk te maken, zodat zij zich daarvan niets meer 
moesten aantrekken. Als afgevaardigde ben je ook 

een luisterend oor. Je probeert hen ge-
rust te stellen, en het is belangrijk dat 
ze hun hart kunnen luchten. Zeker tij-
dens de afgelopen periode, die soms 

voor irritatie en wrevel zorgde, ben 
je soms een beetje psycholoog. Dan 
moet je luisteren, en iemand met een 
positieve insteek proberen motiveren 
zodat die er weer tegenaan kan.’

‘Ook dit jaar nog rekening 
houden met corona’ 
ANKE BUYLE (40) UIT LIER
CORONAVEILIGE JEUGDVAKANTIES BIJ KAZOU

‘Voor de vijfde zomer op rij ga ik met Kazou mee als coördinator in 
Massembre. Toen ik 17 was, ben ik bij Kazou gestart als monitor. 
Nadien engageerde ik mij als hoofdmoni, instructeur, cursusleidster 
en voorzitter van CM Mechelen. Dit vrijwilligerswerk heeft mij 
gemaakt tot wie ik ben. Maar ik dacht dat mijn tijd bij Kazou er op 
zat. Tot ik de vacature van coördinator zag. Met veel enthousiasme 
ben ik erin gestapt.’

‘In het vakantiecentrum Domaine de Massembre in de Ardennen 
logeren 700 kinderen en monitoren tegelijkertijd. Ik zorg ervoor dat 
iedereen een bed heeft, dat de uren van de maaltijden zijn afgespro-
ken, dat de ruimtes en pleinen voor activiteiten kunnen gereser-
veerd worden ... Samen met mijn coördinatieploeg leid ik het hele 
vakantiegebeuren in goede banen.’

‘Voor de vakantie vergader ik met de verantwoordelijken van elke 
ploeg om samen een planning te maken. Door corona moest dat 
vorig jaar online. Dat was wennen. Ook tijdens de vakantie zelf 
moesten we creatieve oplossingen zoeken om de coronamaatrege-
len toe te passen. Om de contacten te beperken, aten de kinderen ’s 
middags niet in het restaurant maar werd de take away-formule 
toegepast. Die werd bijzonder gesmaakt. Het doet deugd als je de 
kinderen en monitoren ziet glunderen.’

‘’s Avonds met alle vakantieverantwoordelijken samen vergaderen, 
mocht niet. In de plaats daarvan kwamen we in kleinere groepjes 
samen. Dat maakte het contact intiemer, jonge vakantieverantwoor-
delijken coachen lukte nog beter. Ook dit jaar zullen we met corona 
nog rekening moeten houden. Dat biedt kansen, het maakt de 
vakantie anders.’ 

BERTO VANBRABANT (61) UIT SCHOONBEEK
STIPPELT MOTORRITTEN UIT BIJ OKRA

‘Mijn eerste brommertje kocht ik toen ik 16 was’, herinnert Berto Vanbrabant zich. ‘Dat 
was heerlijk.  Je  kijkt vanuit  een zetel naar het voorbijvarende landschap. Je voelt de 
wind, de vrijheid. Op mijn achttiende ruilde ik mijn brommertje in voor een auto. Ik trouw-
de, kocht een huis, had geen tijd en geld meer voor een moto.’ Toch bleef het kriebelen.  
En toen hij van zijn vrouw scheidde, stond er al gauw weer een moto in de garage. 
Een Harley Davidson.  

Ondertussen kan Berto als vrijwilliger bij OKRA zijn passie met anderen delen. ‘Sinds 2013 heeft OKRA 
een motorclub in Limburg’, vertelt hij. Ook in de Kempen, Antwerpen, Gent en West-Vlaanderen vind je 
kranige motards. ‘In Limburg hebben we 150 leden. Ik bereid de motorritten voor. Soms doe ik een toer 
wel drie keer. Ik controleer of de parkings geasfalteerd zijn en groot genoeg zijn. Of cafés of restaurants 
op de baan onze groep kunnen ontvangen. Als mensen genieten, dan geniet ik mee. Je ziet dat ze ernaar 
uitkijken. Daar doe ik het voor.’ 

>>> Katleen.kerremans@okrasportplus.be, tel. 02 246 26 03

#kaboutersbestaanecht, het zijn vrijwilligers.
Met deze campagne zet CM het onopvallende zorgende werk 
van vrijwilligers in de kijker. Bij CM zijn ze met meer dan  
75 000, in Vlaanderen met 750 000. CM dankt hen voor hun 
inzet.
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‘Als mensen genieten, 
geniet ik mee’




