
Door: Sasja Hof

Heb je ook een tuin waarin 
nog plaats is voor wat 
moois? Of een balkon waar 
een aantal bloembakken 
zou kunnen staan? Als je in 
het voorjaar graag mooie 
bloemen wilt, is het han-
dig om in het najaar te 
beginnen met de voorbe-
reidingen. Zo kun je in het 

nieuwe jaar genieten van 
het resultaat van het werk, 
dat je eventueel samen 
met een doordewijker hebt 
verricht. Leuk om onder 
het genot van een kopje 
koffie weer gezamenlijk te 
bekijken.

Wil je straks een kleurrijk 

voorjaar tegemoet gaan in 
de tuin, dan kun je rond 
deze tijd beginnen met 
planten van de bollen. Be-
paal eerst welke bloemen 
je graag in je tuin of op 
het balkon wilt. Er is keuze 
genoeg voor het voorjaar. 
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Suzanne Rietveld is de oprichter 
van Stichting DoorDeWijks. In 2010 
woonde zij in het Kleiwegkwartier 
en kwam zij met het idee achter 
stichting DoorDeWijks - betaalbare 
hulp in de wijk - een aardige bij-
verdienste voor de hulpverleners of 
‘doordewijkers’ en een betaalbare 
oplossing voor de wijkgenoten 
met een hulpvraag. In 2015 heeft 
 Suzanne afscheid moeten nemen 
van de stichting en verhuisde ze uit 
de wijk. Het laatste half jaar wordt 
ze er af en toe weer gespot. We 
gaan in gesprek met de oprichter 
van  stichting DoorDeWijks en vra-
gen hoe het met haar gaat.

Wat brengt je terug in je oude wijk?
Zelf ben ik in januari 2017 uit de 
wijk vertrokken, maar sinds een half 
jaar kom ik hier weer regelmatig 
omdat mijn zus afgelopen april in 
het Kleiwegkwartier is komen wo-
nen. Zij woonde hiervoor in Brabant 
en kreeg in 2013 een zware beroerte. 
Sinds april 2018 is zij alleen komen 
te staan en besloot ze terug te  

verhuizen naar haar geboortestad 
Rotterdam. Ze heeft een mooi 
 appartement aan de Rotte gevon-
den. Ik ben blij met haar keuze, 
zelf ben ik er goed bekend en door 
haar handicap kan ze wel wat hulp 
gebruiken. Daar is DoorDeWijks 
dan weer heel handig voor. 

Krijgt zij ook hulp van 
 doordewijkers?
Ja, doordewijkers zijn makkelijk 
inzetbaar. Ik heb natuurlijk het 
voordeel dat ik nog veel doorde-
wijkers ken. Mijn zus heeft nu 
een  PGB-indicatie en er zijn ook 
 doordewijkers die zo’n type con-
tract willen aangaan. Dan is er 
wel sprake van een soort arbeids-
overeenkomst en gelden er wel 
andere regels. Het is dan ook wel 
zo netjes om een hoger uurtarief af 
te spreken. Voor extra klusjes die 
buiten de PGB vallen, zoals tijdens 
de verhuizing, voor het invallen 
 tijdens   vakanties en ook wel voor 
het schoonhouden van het huis 
regel ik dan een doordewijker.

Je had plannen om naar Engeland 
te gaan?
Ik ben in de tussentijd opgeleid tot 
vertaler Nederlands Engels en ben nu 
als freelancer aan het werk. Dat doe 
ik inderdaad vanuit twee adressen. 
We hebben een appartement in Rot-
terdam, maar ik werk ook regelma-
tig vanuit het huis in Engeland. De 
mantelzorg die ik verleen is ook vaak 
van afstand. Er komt veel papier-
werk bij kijken. Gelukkig loopt alles 
nu best goed en heeft mijn zus al 
bewezen dat ze zelfs met een zware 
handicap zelfstandig kan wonen.
 
Mis je DoorDeWijks?
Ik heb me vijf jaar ingezet voor 
de stichting en dat was best hard 
werken. Wat dat betreft was het 
wel goed dat ik voor iets anders heb 
gekozen. Ik ben er wel trots op dat 
de stichting nog steeds goed draait. 
Er zijn nog steeds trouwe doorde-
wijkers, die op deze manier toch 
een centje bijverdienen. Nu ik zelf 
mantelzorger ben, is het wel heel 
fijn om op DoorDeWijks terug 

te kunnen vallen. Ik ben nog 
steeds ere-voorzitter van de 
 stichting en het bestuur mag me 
bellen als ik mee kan denken of 
wat voor ze kan doen. Ik wens de 
 stichting al het goeds en moedig 
alle mantelzorgers in Rotterdam 
aan om eens contact op te nemen 
met een doordewijker. Dat kan via 
de stichting, maar kan ook recht-
streeks bij de doordewijkers die in 
dit krantje staan vermeld.

Suzanne Rietveld, oprichter  

Stichting DoorDeWijks

foto’s: Sasja Hof
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Vervolg artikel van de voorpagina

Vrolijk honderd 

worden

Mindfulness

Modewoord zult u zeg-
gen. En dat is ook zo. Het 
regent mindfulness-cur-
sussen alom. Maar mo-
dewoord of niet, u hebt 
mindfulness nodig, als u 
gelukkig wilt worden. 

Waar gaat het om? 
Kort gezegd: u moet 
milder, vergevingsgezin-
der en kalmer worden. 
En vooral: u moet accep-
teren dat u bent zoals u 
bent en dat uw familie-
leden zijn zoals zij zijn.

Mindfulness kan voor 
iedereen goed zijn maar 
is vooral nodig voor 
mensen als u en mij, 
die drukke bezigheden 
hebben gepland voor 
vandaag. Heel goed dat u 
vijf of zes plannen maakt, 
en dat u ze allemaal 
probeert te volbrengen. 
Maar ga nu eerst even 
zitten. Neem zes minuten 
om stil te zitten. U zult 
zien hoe moeilijk dat de 
eerste dagen is. Maar 
toch: u moet het doen, 
iedere dag. Een manier 
die ook goed is wordt bij 
ons in het donderdagse 
gymclubje toegepast. Na 
een half uurtje het zwaai-
en en stappen te heb-
ben volbracht gaan we 
zitten. Handen in elkaar 
gevouwen. Ogen dicht. 
De leidster zegt zachtjes: 
“Denk aan uw voeten. 
Zet ze naast elkaar. Breng 
uw gedachten bij uw 
tenen. Nu omhoog, naar 
uw enkels, nu naar uw 
knieën, voel hoe lekker u 
zit. Als u geluiden hoort, 
laat ze maar, die mogen 
er zijn, denk nu aan uw 

rug, tegen de leuning van 
die fijne stoel. Denk aan 
nu. Dat u nu gelukkig 
bent. Niet morgen.

Het gaat er om dat u in 
uw huwelijk, of in uw re-
latie vriendelijker wordt, 
kalmer en prettiger. Dat 
zult u zien, mindfulness 
helpt hierbij. Stap voor 
stap bereikt u een rusti-
ger geluk. U wordt een 
“geschenk voor elkaar”1. 

U gaat eerlijk toe geven 
dat u uw vroegere stand-
punten gewijzigd hebt. 
Niet dat u toentertijd 
 bewust ongelijk had, 
maar de dingen zijn 
veranderd en uw inzich-
ten ook. David de Wulf 
 herinnert zich Heracli-
tus (ga dat boek eens 
lenen in de bibliotheek) 
die eeuwen geleden al 
zei: “Je kunt nooit twee 
keer precies eender in 
 dezelfde rivier staan”. 

Verdraag dus dat een 
ander u soms kwelt. De 
wal zal het schip keren. 
Trouwens, degene die 
kwelt lijdt daar meer aan 
dan degene die gekweld 
wordt. Bij Sartre heb ik 
dat voor het eerst gele-
zen2. Hij beschrijft een 
aantal gevangenen die 
gemarteld worden. Het 
blijkt dat de beul die dat 
doet, heviger lijdt dan de 
slachtoffers. 

U weet door uw lange 
leven dat geven fijner 
is dan krijgen. Die fijne 
rustige gevoelens, u 
kunt ze voelen door 
deze  heerlijke techniek. 

Neem dus dagelijks zes 
minuten om alles stil te 
leggen. Ga samen met 
een groepje bewust even 
oefenen in het  mijmeren. 
Jung zou zeggen: 
Het rood wordt mooier, 
het geel stralender, het 
groen frisser.

1David de Wulf, Mindful-
ness in je relatie, uitg. 
 Lannoo 2Jean Paul Sartre, 
Les prisonniers d’Altona. 

Column 
Dr. Anton de Man

Foto en tekst door: Jolanda Lelieveld

Street art zijn echte kunstwerken

Op steeds meer locaties in Rotterdam is 
street art te zien. Geen graffiti maar echte 
kunst. Het grote verschil tussen graffiti en 
andere street art is dat het bij graffiti vaak 
primair om decoratieve naam tags gaat 
(en dus om de makers) en dat bij street art 
meestal de afbeeldingen en de boodschap 
erachter belangrijker zijn.

Het van oorsprong Hawaïaanse POW!WOW! 
street art Festival werd al op allerlei plek-
ken in de wereld gehouden, maar nog niet in 
Europa. Met alle goede street artists die Rot-
terdam heeft, kon het niet anders of Rotter-
dam werd de stad waar de eerste Europese 
versie van dit street art  festival werd gehou-
den. In september werden  allerlei enorme 
kunst werken gemaakt en deze sieren nu het 
Vierhavengebied.  

Zoals de ‘Keilewerf’, ‘Fruitvlieg‘ en ‘Uit je 
eigen stad’. Maar ook in de omgeving van 
de Witte de Withstraat en Crooswijk is veel 
street art te zien. Rewriters Rotterdam biedt 
Rotterdamse straatkunstenaars een platform 
zodat zij hun werk in eigen stad kunnen 
laten zien. Een aantal Rotterdamse kunste-
naars is inmiddels populair in het buiten-
land en wordt over de hele wereld  gevraagd 
voor muurschilderingen en exposities. 
 Rewriters010 heeft een app ontwikkeld met 
mooie routes langs street art in Rotterdam, 
te vinden op hun website. Gaat dat zien!

Op www.rotterdamthroughmylens.nl zijn 
regelmatig fotoseries over Rotterdam te zien.

Jolanda Lelieveld

Een kleurrijke tuin (vervolg)

Van de vroege bloeiers zoals 
sneeuwklokjes en krokus-
sen tot tulpen die tot in de 
zomer bloeien. 

De bollen van deze bloemen 
liggen in het najaar in tuin-
centra en bloemenwinkels. 
Is het lastig om daar zelf-
standig heen te gaan en een 
keuze te maken, dan is het 
een idee om samen met een 
doordewijker een gezellige 
winkelafspraak te maken 
om de bollen aan te schaf-
fen. Ik heb zelf de keuze 
gemaakt voor dit kleurrijke 
geheel, maar heb de hulp 
van een doordewijker goed 
kunnen gebruiken met het 
planten van de bollen.

Sinds vorig jaar heb ik via 
DoorDeWijks contact met 
Ada, die mij helpt in de tuin. 
Het planten van de bollen 
in de tuin is een van de 
klussen die ze heeft gedaan. 
Voor een strook in de tuin 

heb ik gekozen voor een 
grote zak gemengde tul-
pen. Het is een verrassing 
geweest wat daar precies 
uit zou komen. Voor de 
bloempotten heb ik gekozen 
voor verschillende bollen die 
geplant kunnen worden met 
de lasagnetechniek. Hier-
door heb je elke paar weken 
andere bloemen die opko-
men. Dat is een leuk experi-
ment. De meeste voorjaars-
bollen zijn tussen september 
en december te planten.

Dan is een periode van 
geduld hebben aangebro-
ken. Het is een kadootje als 
de eerste bladen opkomen 
en helemaal als de eerste 
kleuren verschijnen! Dat 
is ontzettend veel eer van 
het werk dat je samen hebt 
geïnvesteerd. Een aanrader 
voor alle tuin- en bloemen-
liefhebbers, met of zonder 
doordewijker!

Foto: Dirk Hol

Bron: tuinen.nl. De lasagnetechniek
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Een dappere dichter

Een van de doordewijkers 
had een gesprek met de 
heer Dirk Bolier op diens 
kamer in verpleeghuis 
Akropolis van Humanitas, 
in Hillegersberg/Schiebroek. 
Dirk werkte na zijn studie 
informatica vijftien jaar in 
de automatisering - toen 
hij getroffen werd door de 
ziekte Multiple Sclerose.
Hij vertelt hoe hij stand 
wist te houden door te gaan 
dichten en schrijven. Ver-
scheidene van zijn romans 
en verhalen belandden bij 
bibliotheken in heel Neder-

land en werden verkocht 
via internetboekhandels. 
Ook publiceerde hij in 
diverse literaire tijdschrif-
ten. Dirks kamer is, omdat 
hij vanwege zijn ziekte een 
groot model rolstoel ge-
bruikt, weliswaar gezellig, 
maar erg precies ingericht. 
Met zijn bed, een tafel, een 
bureautje en een kast met 
geluidsapparatuur; waar-
onder een audioapparaat 
dat geschreven (digitale) 
tekst omzet in geluid. Zo 
kan Dirk, ondanks zijn 
slechte zicht, zijn ontvan-

gen e-mails en berichten al 
luisterend "lezen". En indien 
nodig zelf schriftelijk reage-
ren of corrigeren. 
Zijn gedichten schrijft Dirk 
in grote letters op papier. 
Deze worden vervolgens 
door een Student aan Huis 
of door zijn moeder ver-
werkt. "Invaliefde in Rotter-
dam" is zijn poëziedebuut: 
een boek met gedichten 
vanuit het perspectief van 
een invalide persoon. Met 
als thema de liefde die hij 
voelt voor jongere en oude-
re vrouwen, en voor de stad 
Rotterdam. Ook beschrijft 
de ik-persoon hoe hij om-
gaat met zijn invali diteit. 
Een bundel die door de 
interviewende doordewijker 
van harte wordt aanbevo-
len. De bundel is te koop 
op de site van uitgeverij 
 Lecturium en  binnenkort 
bij Bol.com, Bruna en andere 
internetboekhandels. 
Een gedicht uit de bundel 
zie pagina 5.

De dichter (links) met doordewijker Daniël

Door: Annelieke Jochems & Ilse Daamen

Advertentie

Medisch Centrum Hillegersberg
Minervaplein 2F
3054 SK Rotterdam

ParamediPlus
Voorburgstraat 14
3037 PM Rotterdam

Kijk voor meer informatie op ergotherapiedaamen.nl of bel ons 
op 06 411 53 450. Wij werken alleen op afspraak.

Ergotherapie heeft als doel mensen 
optimaal te laten functioneren in hun 
eigen omgeving ten aanzien van 
betekenisvolle activiteiten.

U vindt ons op twee locaties:

• hulp bij een chronische beperking
• preventie advies
• handtherapie
• occupational balance

Bij ons kunt u terecht voor:

Wanneer er sprake is van niet-aan-
geboren hersenletsel, afgekort NAH, 
verandert het leven vaak compleet. 
NAH kan veroorzaakt worden door 
een CVA (beroerte), traumatisch on-
geval, verminderde zuurstoftoevoer, 

ontstekingen, tumoren of door een 
chronische ziekte (MS of Parkinson). 
De gevolgen kunnen zowel zicht-
baar als onzichtbaar zijn. Zichtbare 
gevolgen zijn vaak de lichamelijke 
klachten waarbij bijvoorbeeld een 

arm of een been minder goed 
functioneert. Onzichtbare gevolgen, 
oftewel gevolgen die niet zichtbaar 
zijn voor de buitenwereld, zijn vaak 
vermoeidheid, geheugenproblemen, 
aandachts- of concentratieproble-
men of emotionele problemen.

Dan de ergotherapeutische 
 behandeling.
Vanuit de ergotherapie wordt heel 
praktisch gekeken. Uw hulpvraag 
staat centraal en is dan ook het 
uitgangspunt. De behandeling 
begint vaak met voorlichting over 
de werking van de hersenen en 
de ervaren problemen tijdens het 
uitvoeren van betekenisvolle activi-
teiten. Per situatie wordt gekeken 
waar u behoefte aan hebt. Dit is 
maatwerk. Om het effect van de 
therapie te monitoren gebruiken we 
diverse methoden om het meetbaar 
maken. Tijdens de kennismaking 
vindt er een inventarisatie van de 
ervaren klachten plaats. Om een 
zetje in de goede richting te geven, 
maken wij o.a.  gebruik van een 
vragenlijst die vooral de  onzichtbare 
gevolgen concreet maakt. Daarna 

kan er gekozen worden voor diverse 
aanpakken zoals functietraining, 
 activiteitentraining of strategie-
training. Binnen elke training staat 
educatie voorop, omdat dit helpt 
in het verwerkingsproces en bij de 
toepassing van het geleerde in de 
praktijk. Indien het noodzakelijk, is 
overleggen we met de behandelende 
specialisten en hulpverleners zoals 
de huisarts, neuroloog, revalidatie-
arts of de  physician assistant. 

Meer informatie of een afspraak 
maken?
In het basispakket van de zorgver-
zekering zit 10 uur ergotherapie per 
jaar, waarbinnen veel hulpvragen 
goed behandeld kunnen worden. 
Hiervoor is het eigen risico van toe-
passing. Soms biedt de zorgverze-
keraar meer uren vanuit de aanvul-
lende verzekering. Bent u benieuwd 
naar wat ergotherapie voor u of uw 
naaste kan betekenen? Dan kunt 
u per mail of telefonisch contact op-
nemen via onderstaande gegevens. 

Zie voor contactgegevens onze 
 advertentie op deze pagina.

'Na het trauma was alles anders, maar door 
de praktische benadering kan ik weer verder'

Ergotherapeut Ilse Daamen

Ergotherapie bij niet-aangeboren hersenletsel
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 Babet Blom 

Ik ben doordewijker omdat ik mensen graag help. Ben actief en 
van vele markten thuis door werk in gezondheidszorg en veel 
vrijwilligerswerk. Ik kan u helpen met de boodschappen, koken, 
verzorgen huisdieren en begeleiding naar arts of ziekenhuis.. ik 
ben flexibel inzetbaar. Mijn wijken zijn: Hillegersberg, Schiebroek, 
Blijdorp, maar ook daarbuiten is bespreekbaar. 

E-mail: babetb73@gmail.com, Tel: 06 16 83 91 59

 Marianne Welz 

Ik ben doordewijker omdat ik graag met mensen werk. Wat kan 
ik voor u doen: helpen met uw administratie, computeren, bood-
schappen doen, hulp bij plantjes verzorgen, kastjes opruimen, 
kleine huishoudelijk dingetjes. Ook kunnen we gezellig een praatje 
maken. Ik hoor van u wel wat het zal zijn.

E-mail: m.welz@upcmail.nl, Tel: 010 418 2906

 Lie van der Werff 

Als doordewijker begeleid ik u bij de meest praktische werkzaam-
heden in huis en tuin. Ik kan voor u technische klusjes doen, maar 
ook naaiwerk of uw hulp zijn bij de computer, tablet of smart-
phone. Naast de ‘aardse’ zaken van het leven ben ik een plezierige, 
cultureel onderlegde en ondernemende gesprekspartner voor 
museale, muzikale, literaire en botanische activiteiten. Daarin kan 
ik u gezelschap en vervoer bieden. Mijn wijken zijn: Liskwartier, 
Blijdorp, Schiebroek, Hilligersberg, Terbregge en Kralingen.

E-mail: lievanderwerff@gmail.com, Tel: 06 14 54 02 35

 Miranda Blaauw 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help en ondersteun. 
Ik vind het fijn om op deze manier (meer) buurtbewoners te leren 
kennen en mijn hulp aan te bieden. Ik heb 2 jaar gewerkt als onder-
steunende begeleidster en heb ervaring als huishoudelijke hulp. Ik 
kan snel voor u aan de slag. Mijn wijk is Hilligersberg-Schiebroek

E-mail: mirandablaauw@outlook.com, Tel: 06 37 45 44 31

 Henk van Niekerk 

Ik wil als doordewijker de tijd die ik naast mijn ‘normale’ werk over 
heb nuttig besteden. Ik kan voor u klussen doen in en om het huis, 
helpen met de boodschappen en pc hulp. Ook kan ik u begeleiden 
naar arts of ziekenhuis of naar andere gelegenheden. Ik ben handig 
en geduldig en kan goed luisteren. Mijn werkgebied is: Hillegers-
berg, Schiebroek en Overschie. 

E-mail: hbvanniekerk@online.nl, Tel: 06 28 12 69 00

 Martha Soria 

Ik ben 37 jaar en ben doordewijker omdat ik graag mensen help. 
Ik heb filosofie gestudeerd en gewerkt bij thuiszorg. Nu werk ik 
als tolk Spaans en geef ik Engelse les. Ik kan u helpen met Spaans 
leren, het huishouden, gezelschap houden, boodschappen doen, uw 
dieren verzorgen, begeleiden naar arts/ziekenhuis, of papierwerk. 
Mijn wijk is Crooswijk e.o.

E-mail: marthazmk@hotmail.com, Tel: 010 236 78 56

 Gretha Vonk 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help. Bv. hulp met de 
administratie, helpen in huis met de licht huishoudelijke klusjes. 
Ik kan helpen met opruimen. Iedereen kan opruimen, maar het is 
veel prettiger als men er niet alleen voor staat. Als doordewijker 
hoop ik te bereiken om mensen te helpen die hulp op prijs stellen.

E-mail: grethavonk@hetnet.nl, Tel: 06 22 35 59 88

 Anita Hielkema 

Ik ben doordewijker omdat ik denk dat daardoor ouderen langer in 
hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ik heb jarenlang ervaring als 
verzorgende in de thuiszorg. Graag wil ik mensen in hun thuissitu-
atie helpen, o.a. bij boodschappen, koken, licht huishoudelijk werk, 
wandeling maken, wassen/strijken, verzorging kinderen, huisdieren.

E-mail: anita@hielkema.xs4all.nl, Tel: 06-20667817

 Liza Blom 

Als doordewijker wil ik graag mijn steentje bijdragen op maat-
schappelijk en sociaal gebied. Ik heb ervaring in de zorg als 
verpleegkundige. Ik ben variabel beschikbaar en breed inzetbaar. 
Ik sta open voor licht huishoudelijk werk, tuinieren, opruimen/
organiseren en hand- en voetverzorging. Mijn wijk is  Hillegersberg/ 
Schiebroek en evt. daarbuiten.

E-mail: lizablom752515@gmail.com, Tel: 06 34 98 12 91

 Sharon van der Vaart 

Ik ben doordewijker om mensen persoonlijke aandacht en hulp te 
bieden. Met veel ervaring in het opruimen en administratie doen 
kan ik u helpen met het ordenen van het huis en de administratie. 
Ook heb ik gewerkt met ouderen met licht psychische problemen. 
Ik ben breed inzetbaar voor een boodschapje, een wandelingetje, 
samen puzzelen, dingen regelen, begeleiding naar afspraken etc. 
Mijn werkgebied: Hilligersberg-Schiebroek e.o.

Tel: 06 23 81 78 46

 Henko Leffers 

Ik ben doordewijker omdat ik graag bezig ben en het mij voldoe-
ning geeft om mensen te helpen. Ik kan u helpen met schilderen, 
klussen, tuinieren, opruimen, chauffeuren, verhuizen, kleine tim-
merklussen, laminaat leggen (veel eigen gereedschap). Mijn wijk 
is Hillegersberg, postcode 3051, maar ik werk ook daarbuiten. 

E-mail: henkoleffers82@gmail.com, Tel: 06 19 50 22 26

 Ada van Dijk 

Ik ben doordewijker omdat ik mensen wil helpen langer thuis te 
wonen. Ik heb een eigen ontwerpbedrijfje en mijn hobby’s zijn tui-
nieren en fietsen. Ik kan u helpen met een maaltijd koken, een uitje 
regelen, vrienden ontvangen en bezoeken of een wandeling maken. 
Ik kan ook helpen met de administratie. Mijn wijk is centrum maar 
kom ook graag in andere buurten doordewijkeren.

E-mail: adavandijk0@gmail.com, Tel: 06 28 36 14 03

 Ivonne Looijaard 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help. En: eenzaamheid 
moet bestreden worden. Als liefhebber van natuur ben ik graag 
buiten en houd ik van tuinieren. Ook bij allerlei praktische dingen 
in huis en keuken kom ik helpen, daarbij ben ik precies en betrouw-
baar. Mijn wijken zijn: Oude Noorden, Blijdorp en Hillegersberg.

E-mail: ivonnelooijaard@hotmail.com, Tel: 06 48 23 41 83

 Katalin Nagy 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen hulp aanbied. U kunt 
mij inschakelen bij boodschappen doen, gezelschap houden, huis-
houdelijk werk en verzorging van huisdieren.
Mijn wijken zijn: Noordereiland, Noord en Kralingen.

E-mail: nagykatalin21@gmail.com, Tel: 06 82 30 21 51

Deze doordewijkers staan 
voor u klaar in Rotterdam

Wilt u eens kennismaken met een van hen? 
Dan kunt u rechtstreeks  contact opnemen met 
de  doordewijker of  contact opnemen met de 
 coördinator in Rotterdam. Voor volledige en meer 
profielen kijk op www.doordewijks.nl

DoorDeWijks informatie-ochtenden 
op Rozenlaan 57a te Rotterdam
Donderdag 1 november en donderdag 6 december van 10.30u – 11.30u
Tijdens deze ochtenden kunnen  geïnteresseerden informatie inwinnen om doordewijker te 
worden. Ze zijn geheel gratis, maar we vragen wel om uzelf  van te voren aan te melden. 

Aanmelden kan bij 
Dorothée Evertman, 06 10 86 72 25 of 
coordinator@doordewijks.nl
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 Pier van der Haag 

Ik ben doordewijker omdat ik graag iets nuttigs doe voor een 
ander en om iets te verdienen. Ik help graag mensen met klusjes 
in en om het huis (heb veel gereedschap), papierwerk, organisatie 
in huis, hulp bij computer. Ook kan ik een luisterend oor bieden 
en bijles geven in exacte vakken en economie. Mijn werkgebied is 
Blijdorp en aangrenzende wijken.

E-mail: p.vanderhaag@live.nl, Tel: 06 45 79 56 85

 Peggy Ponse 

Ik ben doordewijker omdat ik graag van betekenis wil zijn voor 
mijn buurtgenoten. “Alleen is maar alleen”, ik kan u een luisterend 
oor bieden of gezelschap houden, begeleiding naar afspraken met 
derden, hulp bij de huishouding, administratie, koken, verzorging 
van kinderen, bijles, boodschappen etc. Mijn wijken zijn Rotterdam 
Noord en Hillegersberg-Zuid.

E-mail: pbponse@gmail.com, Tel: 06 18 11 15 12

 Germa Tukker 

Ik ben doordewijker omdat ik graag bezig ben en het mij voldoe-
ning geeft om mensen te helpen. Ik ben positief ingesteld. U kunt 
mij inschakelen bij: boodschappen doen, gezelschap houden, licht 
huishoudelijk werk, luisterend oor bieden en begeleiding arts of zie-
kenhuis. Mijn wijken zijn Nieuw (en oud) Terbregge, Hillegersberg-
Schiebroek en Noord.

E-mail: joopsp1888@gmail.com, Tel: 06 44 81 01 54

 Carolien Kesselring 

Ik ben doordewijker omdat ik het fijn vind om met en voor oudere 
mensen te werken. Ik werk al 9 jaar in de sociale zorg bij mensen 
in de huishouding. In de loop van de jaren heb ik ervaring op-
gedaan met mensen met handicaps, de ziekte van Alzheimer of 
taalproblemen. Vaak voelen mensen zich bij mij op hun gemak. 
Mijn wijk is Overschie.

E-mail: theokesselring@hotmail.com, Tel: 010 462 33 49

 Homeira Afshar 

Ik ben doordewijker omdat ik graag iets voor mensen in mijn 
omgeving wil doen door hulp te bieden die nodig is. Ik ben sociaal, 
dynamisch, hulpvaardig, zorgzaam en betrouwbaar. Waar ik u 
graag bij help zijn boodschappen, administratie, licht huishoudelijk 
werk. Ook kan ik voor u koken, opruimen en tuinieren.
Mijn wijken zijn Zevenkamp en Ommoord.

E-mail: homeira_nl@yahoo.com, Tel: 06 41 71 03 31

 Sophie Knottenbelt 

Ik ben een doordewijker met veel ervaring. Het geeft me voldoe-
ning om iemand een helpende hand te bieden. Werkzaamheden: 
licht huishoudelijk werk, gezelschap bieden, helpen verzorgen van 
kinderen en/of huisdieren, boodschappen doen, chaufferen en een 
luisterend oor bieden. Ik kom u graag helpen, van Kralingen tot 
Schiedam.

E-mail: sophieknottenbelt@gmail.com, Tel: 06 33 63 99 07

 Nona Tsalani 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen hulp aanbied. Heb veel 
ervaring in het werken voor en met ouderen. Ik ben gecertificeerd 
masseuse. Ik help u graag in het huishouden, met boodschappen 
doen, wandelen, etc. Ik spreek Russisch en Nederlands en leer 
iedere dag weer nieuwe dingen. Mijn wijk is Ommoord, 3068/3069.

E-mail: nonachka.64@hotmail.com Tel: 06 81 01 58 33

 Hugo Dolkens 

Ik ben doordewijker omdat ik graag maatschappelijk actief en 
betrokken wil zijn. En graag mensen help en ondersteun. Ik kan u 
helpen met klussen in en om het huis, computers, chauffeuren, or-
ganiseren en administratie. Ook kunnen we gaan wandelen en kan 
ik u gezelschap houden. Ik ben betrouwbaar, flexibel en accuraat. 
Ik woon in Kralingen maar kom ook graag in andere wijken.

E-mail: hugodolkens@gmail.com, Tel: 06 42 36 58 05

 Ardy Beesemer 

Ik ben doordewijker omdat ik nieuwsgierig ben naar andere men-
sen. Het is een fijn idee mensen te helpen en ze tegelijk te leren 
kennen. Altijd ZZP’er geweest: voor een groot deel dj maar ook 
stukjesschrijver, chauffeur, fitnesstrainer. Ik ben inzetbaar voor 
klusjes, boodschappen doen, huisdieren verzorgen, wandelen etc.
Mijn wijk is: Oud-Charlois, maar ik durf de Maas wel over!

E-mail: ardybeesemer@gmail.com, Tel: 06 43 99 74 07

 Sandra Zeiler 

Ik ben doordewijker omdat ik weet dat er mensen genoeg zijn die 
hulp kunnen gebruiken of gezelschap willen en wil hier graag men-
sen mee helpen. Ik ben spontaan, positief en graag creatief bezig. 
Ik kan u ondersteunen met licht huishoudelijk werk, gezelschap, 
helpen met koken, boodschappen doen of de administratie.
Mijn wijk is: Overschie. Ik kom graag met u kennismaken.

E-mail: vwpolootje@gmail.com, Tel: 06 44 08 59 84

 Jolanda Buizert 

Ik ben sociaal en sta graag voor mensen klaar. Doordewijker zijn 
vind ik daarom fijn. Met het bieden van een helpende hand, is uw 
huis gauw aan kant. Administratie, papierwerk, organiseren, koken 
doe ik graag. Een dagje uit, spelletjes doen, mee naar artsen, een 
praatje maken, ’n luisterend oor bieden, behoren tot de mogelijk-
heid. Erg benieuwd naar uw vraag en ik maak tijd. Mijn wijk is 
Blijdorp e.o.

E-mail: j.buizert@hotmail.com, Tel: 06 48 32 82 18

 Yvonne Djojosemito 

Ik ben doordewijker omdat ik me graag voor anderen inzet. Ik 
help u graag bij de dingen die u misschien niet meer kan. Ik help u 
graag bij het opruimen van keuken, kamers of kasten en ik houd u 
graag gezelschap. Ik kan goed luisteren en heb interesse in de erva-
ringen van anderen. Ik werk graag in Noord en Hillegersberg-Zuid.

E-mail: m.djojosemito6@upcmail.nl, Tel: 06 14 11 70 47

Verliefd

Soms wil ik je in een kooitje opbergen,

Soms voel ik me je prins.

Soms één van je zeven dwergen.

Soms voor elk wat wils.

Zonder mijn rolstoel nergens,

Geeneens enigszins.

Soms groot, soms klein bij je,

Ik vind het fijn bij je.

Bij het zonnetje dat wil schijnen,

Je lippen op de mijne.

Het einde van het begin,

Of het begin van het einde

Gedicht
Dirk Bolier

DoorDeWijks-tarief wordt 12 euro
Omdat het werk van een doordewijker onder de  regeling “Dienstverlening aan huis” 
valt, is het verplicht om minimaal het geldende minimumloon te betalen. Het mini-
mumloon wordt ieder half jaar, in januari en juli, aangepast door de overheid. Door 
die halfjaarlijkse verhogingen stijgt nu het uurloon per januari a.s. tot boven onze 

€11,00 (dat is inclusief de eveneens verplichte vakantietoeslag die 
in het bedrag zit). 

Daarom is door het bestuur besloten om per  
1 januari 2019 het uurtarief vast te stellen op €12,00.
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 John Heij 

Woonachtig in Het Rodenrijs in Lansingerland. Ik heb jarenlang 
een boek- en kantoorvakhandel gehad en doe vrijwilligerswerk. Ik 
ben nog energiek en vitaal en wil graag iets voor u betekenen. Als 
doordewijker kan ik u helpen met allerlei klussen rondom en in uw 
woning. En licht huishoudelijk werk bv. strijken. U en/of uw spullen 
vervoeren doe ik met plezier met mijn auto. Kortom: ik ben breed 
inzetbaar. Mijn werkgebied is Lansingerland.

E-mail: johncheij@hotmail.com, Tel: 06 51 36 74 45

 Ria Graafland 

Ik ben doordewijker omdat ik me graag inzet om mensen te 
helpen. Van beroep was ik gezinsverzorgster en heb ervaring als 
vrijwilligster met zowel ouderen, dementerenden en mensen met 
een beperking. Ik ben sociaal, behulpzaam, emphatisch, flexibel en 
zorgzaam. Ik heb aan de cursus van 'Touch for Care' meegedaan. 
Ik help u graag in Berkel.

E-mail: rhavenaa@xs4all.nl, Tel: 06 27 16 72 87

 Gees Maters 

Ik ben doordewijker omdat ik graag andere mensen de helpende 
hand bied. Ik ben praktisch ingesteld en goed in ordenen en oprui-
men. Ik kan u helpen met de boodschappen, begeleiding bij vervoer, 
wandelen, verzorgen dieren en planten, op de kinderen passen, 
administratie en licht tuinwerk. Ik werk in Lansingerland.

E-mail: g.maters1@kpnplanet.nl, Tel: 010 5118384

 Freek Verhulst 

Als doordewijker kan ik u helpen met de administratie, pc hulp, 
klussen in en om het huis en in de tuin, licht huishoudelijk werk, 
koken, boodschappen doen, verzorging huisdieren. Verder kan ik u 
gezelschap houden een luisterend oor bieden en begeleiden naar 
theater, concert of museum. Ik heb 5 jr. ervaring als vrijwilliger bij 
Zonnebloem en Humanitas. Ik ben rustig en sociaal ingesteld. Mijn 
werkgebied is Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en 
Rotterdam.

E-mail: f.verhulst@telfort.nl, Tel: 06 40 28 13 39

 Miriam Fok 

Ik ben doordewijker omdat ik vaak mensen tegenkom die 
wat extra hulp kunnen gebruiken. Ik ga graag met u wandelen, 
 boodschappen doen, begeleiden naar arts of een uitstapje.  
In huis: opruimen, licht huishoudelijk werk, administratie, 
 gezelschap  houden. Ik ben vrolijk, en zorgzaam. 
Actief in Pijnacker, Lansingerland en Hillegersberg-Schiebroek.

E-mail: miriamfok@live.nl, Tel: 06 21 81 17 92

 Joke Boekee 

Ik ben doordewijker omdat ik het erg fijn vind om anderen te 
helpen. Ben eerlijk en betrouwbaar. Ik help u graag met licht 
huishoudelijke taken, gezelschap houden, wandelen, begeleiden bij 
doktersbezoek, opruimen, legpuzzel maken, koken, op uw kinderen 
passen, aanvulling kraamzorg. Beschikbaar op di., wo., en donder-
dag in Berkel en Rodenrijs.

E-mail: jozonboekel@gmail.com, Tel: 06 81 89 25 94

 Jannie Tieleman 

Ik ben doordewijker omdat ik jaren met veel plezier in de wijk-
verpleging heb gewerkt en het zorgen niet kan laten. Ik kom u 
graag helpen met de dagelijkse bezigheden in en om het huis. 
Ik kan u helpen met tuinieren en met naald en draad. Woont u 
in Berkel, dan kom ik u heel graag helpen.

E-mail: j.tersteege@outlook.com, Tel: 010 5117639

 Cobie Zantman 

Ik ben doordewijker omdat ik graag een sociale bijdrage lever 
aan de mensen die dat nodig hebben. Ik kan me goed inleven 
en luister graag naar de verhalen van mensen. Ik ben betrouw-
baar, flexibel en geduldig. Ik help bij de administratie, archive-
ren, huishoudelijke klusjes, boodschappen doen en gezelschap 
bieden. Ik ben beschikbaar in Lansingerland.

E-mail: cobiezantman@hotmail.com, Tel: 06 24 59 31 39

Deze doordewijkers staan  
voor u klaar in Lansingerland
en Pijnacker-Nootdorp

Wilt u eens kennismaken met een van hen? 
Dan kunt u rechtstreeks  contact opnemen met 
de  doordewijker of  contact opnemen met de 
 coördinator in Lansingerland, Marjo van der Schoor, 
Tel.: 06 57 18 51 21.

Informatiemiddagen 
Lansingerland

In de bibliotheek aan de Nieuwstraat 25 in Berkel en Rodenrijs.
Elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 13.30u tot ca. 16.00u.
Tijdens deze middagen kunnen geïnteresseerden informatie inwinnen om klant of 
 doordewijker te worden. Aanmelden gewenst.

Marjo van der Schoor, 06 57 18 51 21 of lansingerland@doordewijks.nl

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur of als adviseur voor 
de nabestaanden naast de executeur”

Contact:  010 – 313 08 23 • info@akto.nu • www.akto.nu

Laat Akto uw 
nalatenschap 

afwikkelen

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen 
bij de afwikkeling van nalatenschappen:

  • om problemen te voorkomen of op te lossen
  • om u werk of zorgen uit handen te nemen
  •  voor een onpartijdige en professionele 

afwikkeling

Daarnaast helpen wij bij de vele 
financiële en/of juridische vragen die 
opkomen bij het ouder worden tijdens 
leven en na het overlijden.

Advertentie
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Natuurlijk is het fijn als u, nadat u 
alleen bent komen te staan, weer 
een nieuwe liefde mag ontmoeten. 
Wij als erfrechtspecialisten zien 
echter ook direct de vragen en/of 
problemen die de kop op kunnen 
steken bij zo’n nieuwe liefde bijvoor-
beeld binnen een zogenoemd samen-
gesteld gezin. U kunt dan denken 
aan de erfenis van de kinderen 

van een verweduwde vrouw of aan 
het (mee) laten erven van de kinde-
ren van de nieuwe partner of aan 
het minder laten erven van de eigen 
kinderen omdat ze de nieuwe relatie 
zo afkeuren dat er spijtig genoeg 
geen contact meer is. 

Het zijn van erfcoach vraagt in 
dergelijke situaties naast kennis dan 
ook vaak bijzondere vaardigheden 
om te kunnen balanceren tussen alle 
belangen en emoties. De uitdaging 
is om zo neutraal mogelijk te blijven 
omdat er vaak veel en soms ook te-
gengestelde belangen een rol spelen. 

Hieronder nog een paar voorbeelden 
van situaties waar u en uw nieuwe 
liefde zoal mee te maken kunnen 
krijgen:

Zo valt de erfenis van een eerder 
overleden eerste partner vrij als de 
langstlevende partner overlijdt. In 
dat geval moet de nieuwe partner 
dat geld wel beschikbaar hebben. 
Stiefkinderen (mee) laten erven is 
mogelijk, maar dit moet u wel in uw 
testament laten vastleggen.
Ook eigen kinderen minder laten er-
ven of soms zelfs onterven kan ook; 
hierbij komt dan wel de legitieme 
portie van kinderen om de hoek 
kijken; met alle problematiek die 
daarbij speelt. Ook dit kunt u alleen 
per testament regelen. 

Als de relaties tussen alle erfgena-
men goed zijn, hoeft de afwikke-
ling van een nalatenschap van een 
samengesteld gezin geen probleem 
te zijn. Toch vragen erfgenamen of 
executeurs vaak onze hulp om als 
onafhankelijke derde de afwikkeling 
te begeleiden. Wij onderhouden het 
contact met alle erfgenamen, bemid-
delen waar nodig en in het slechtste 
geval hoeven op deze manier de 
verschillende erfgenamen elkaar niet 
te ontmoeten. 

Zelf kunt u met uw nieuwe partner 
veel problemen voorkomen door bij 
leven een goede administratie bij te 
houden (zeker als u met huwelijks-
voorwaarden of na 1 januari 2018 
bent getrouwd of geregistreerd). Als 
u bovendien een goed testament 
maakt waarin de verschillende 
rechten en plichten duidelijk zijn 
omschreven, dan maakt u het uw 
nieuwe partner en de verschillende 
kinderen een stuk eenvoudiger. 
Heeft u daarbij hulp nodig, dan zijn 
wij u graag van dienst.

Heeft u vragen hierover of over 
andere erfrechtelijke kwesties, kom 
dan eens langs bij ons erfcoach-
spreekuur (vrijblijvend) in De Buur-
vrouw (voorheen De Castagnet in 
Schiebroek) op de 3de vrijdag van 
de maand. Binnenlopen is mogelijk, 
maar beter is om te bellen voor een 
afspraak.

Akto, uw erfcoach en meer
Nico van Scheijndel 
mr. Nicole C. Goud
www.akto.nu - 010 3130823
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Een tweede liefde, een 
erfrechtelijke zorg extra

Jan Willem Tol - de vierde 
generatie Tol – runt al zo'n 
29 jaar het familiebedrijf 
op de Bergse Dorpsstraat. 
Toen hij als vierde gene-
ratie in de slagerij kwam, 
kreeg hij van zijn oma 
een gevelklok cadeau. Een 
 symbolisch geschenk, want 
er was geen klok meer.

In 1925 liet zijn overgroot-
vader aan het oude winkel-

pand een klok ophangen, 
die via een accu werd 
gevoed. Omdat openbare 
klokken destijds werden 
gevoed door het lichtnet, 
waarin regelmatig storingen 
waren, liepen die vaak niet 
op tijd. Wel de klok van sla-
ger Tol: dankzij de accu. De 
klok stond dus bekend om 
zijn accuratesse.

Begin 2002, jaren nadat 
Jan Willem in de zaak was 
gekomen, kwam hij met 
een kapotte klok bij de 
instrumentmakers van “Van 
Putten en Son” in Schie-
broek. Hij vertelde ook hoe 
hij fictief een gevelklok had 
gekregen; dat als hij er een 
vond, hij de rekening bij 
zijn oma mocht indienen. 
Enthousiast sprong Van 
Putten op, want hij had iets! 
Onder in de kelder werden 
een wijzerplaat en wijzers 
zorgvuldig uitgepakt en 
geshowd.

Met de vakkundige tekst en 
uitleg van de klokkenmaker 

zag Jan Willem door het 
roest en de kippenveren 
heen de mogelijkheden. De 
wijzerplaat komt uit een 
gesloopt Frans kasteel - Van 
Putten had het als klok-
kenman niet over zijn hart 
kunnen krijgen zoiets bij 
het oud ijzer te gooien. 
Inmiddels heeft zijn bedrijf 
de restauratie van de wij-
zerplaat en wijzers uitge-
voerd en er een uurwerk 
op gemonteerd dat door 
de atoomklok in München 
wordt aangestuurd. In 2006 
was de klok klaar. Maar de 
slagers legden de klok op de 
plank, en wachtten geduldig 
tot het 100-jarig bestaan van 
de slagerij.

Op 28 mei 2010 was het 
zover: om 5:55 uur werd het 
100-jarig jubileum ingeluid 
met het onthullen van de 
gevelklok. Dat was precies 
55 jaar nadat het pand op de 
Bergse Dorpsstraat door de 
opa en oma van Jan Willem 
Tol werd geopend.

De klok van B.Tol: een oude 
traditie in ere hersteld

Advertentie

Meer hulp nodig in huis?
Dat kan! Bel een doordewijker

De oplossing is dichterbij dan u denkt

Ik kom u graag helpen, 

in huis, tuin of onderweg.

Gesponsord door B. Tol en zonen

De oude en nieuwe klok van B. Tol
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Door: Aniel Autar, notaris Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen

Toen ik bijna dertig jaar ge-
leden in het notariaat begon, 
was ongehuwd samenwonen 
iets wat met name popu-
lair was bij jongen mensen. 
Samenwonen was in veel 

gevallen een opmaat naar 
het huwelijk. Maar tijden 
veranderen en ongehuwd 
samenwonen is populairder 
dan ooit. Het klinkt wat vrij-
blijvender dan trouwen, maar 
dat is niet altijd het geval. 

Ja, het is waar: er zijn nog 
steeds veel jonge stellen die 
alvast gaan samenwonen, om 
straks - als zij voldoende ge-
spaard hebben - te trouwen. 
Het feest moet toch ergens 
van betaald worden? Maar 
er is ook een grote groep 
mensen die er bewust voor 
kiest om niet te trouwen, 

maar ongehuwd te blijven 
samenwonen. En is er ook de 
groep gescheiden mensen en 
weduwnaars/weduwen die 
er voor kiezen (nog) niet te 
trouwen.
Als notaris zie ik vaak de 'on-
gelukken' gebeuren, bijvoor-
beeld als de partner overlijdt 
of ernstig ziek is. Wie mag 
dan de beslissingen nemen 
of met de dokter praten. Als 
u het niet aan het toeval wil 
overlaten, is het verstandig 
een samenlevingscontract te 
maken. Let er op dat het ene 
samenlevingscontract het 
andere niet is. Je hoeft niet 

een groot wetenschapper 
te zijn, om te begrijpen dat 
starters andere zaken moeten 
regelen dan de moeder met 
drie kinderen die twee jaar 
geleden weduwe is geworden 
en nu met een andere man 
wil gaan samenwonen. Het 
is dus belangrijk dat in uw 
samenlevingsovereenkomst 
uw situatie wordt geregeld. 
U bent geen standaard geval, 
waarom dan een standaard 
overeenkomst?

Vaak hoor je dat mensen niet 
willen trouwen, vanwege de 
financiële risico's als partner-

alimentatie; ongehuwd 
 samenwonen is dan een voor 
de hand liggend alternatief. 
Veel van hen besluiten om 
geen samenlevingscontract te 
sluiten; het geld kan name-
lijk voor iets beters gebruikt 
worden.
Voor deze groep mensen heb 
ik slecht nieuws: als er niets 
geregeld of bepaald is, kan de 
rechter daar een regeling voor 
treffen. De meest vergaande 
maatregel is het toekennen 
van een eenmalige vergoeding 
of zelfs een alimentatie.
Mijn advies is daarom: kies 
voor safe en regel het zelf!

Aniel Autar, Notaris

+31 10 285 88 58 werk

+316 51 11 24 36 mobiel

aautar@kooijmanautar.nl

Samenwonen? Alleen als je écht van verrassingen houdt!

Sensoor in Rotterdam geeft dag en 
nacht gehoor. Iedereen heeft wel 
eens behoefte aan een luisterend 
oor. Meer dan duizend vrijwilligers 
in Nederland bemensen de hulp-
lijnen van Sensoor. Het hele jaar 
door zijn zij bereikbaar via telefoon, 
chat en e-mail. Thema's als een-
zaamheid, relaties, werk en alle-
daagse problemen komen voorbij. 
Vrijwilliger Tom: 'Het helpen zit in 

het  luisteren, oplossingen horen 
 mensen al zo vaak.'

Alle vrijwilligers krijgen bij aanvang 
een training. Het zijn vaak mensen 
met een uiteenlopende achtergrond. 
Van studenten psychologie, tot 
beleidsmedewerkers en gepensio-
neerden. Trainer-begeleider Jolanda: 
Luisterend naar elkaar ontstaat er 
soms zomaar een mooie ontmoe-

ting die je nog lange tijd bijblijft. 
 Oprecht  luisteren helpt je begrijpen 
en dat geeft verbinding.

Een luisterend oor geeft rust
In 2018 biedt Sensoor 60 jaar een 
luisterend oor. Eenzaamheid is vaak 
de aanleiding voor mensen om con-
tact te zoeken.  Tom: 'Door voelbaar 
aanwezig te zijn kun je hier echt iets 
betekenen voor een ander.'

Behoefte aan een luisterend oor
Heb jij behoefte aan een anoniem 
 luisterend oor? De vrijwilligers zijn  

24 uur per dag telefonisch bereikbaar 
via 010-4 36 23 23. Ook kun je chatten 
of  mailen via www.sensoor.nl.

Luisterend oor bieden
In Rotterdam is één van de locaties 
van Sensoor gevestigd. Vrijwilligers 
doen  diensten vanuit eigen huis 
of op kantoor. Lijkt de training in 
luister- en gespreks vaardigheden 
je interessant? Heb jij ruimte in 
je hoofd, hart en agenda? Kijk dan 
opsensoor.nl/vrijwilligerswerk en vul 
voor  een vrijblijvende kennismaking 
het  aanmeldformulier in.

Sensoor, 60 jaar een luisterend oor

Advertenties


