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Vrijwilliger in het zonnetje 
Theo Gigengack (74) 
 
Deze maand zijn we langsgegaan bij Theo Gigengack.  
Een vaste vrijwilliger voor aan-z, die veel verschillende  
activiteiten onderneemt met klanten. Omdat hij het  
werk en de klusjes zo makkelijk oppakt en al zoveel jaar  
voor ons doet, verdient hij het om deze maand in het  
zonnetje te staan! 
 
Theo doet al een jaar of 10 vrijwilligerswerk voor aan-z. Zo’n 13 jaar geleden zijn hij 
en zijn vrouw verhuisd vanuit Amsterdam naar Zeeland, om pensioen te gaan 
vieren. Aangezien Theo hiervoor gewerkt heeft als maatschappelijk werker in 
Amsterdam, was het werken met en voor mensen hem niet vreemd. Hij heeft toen 
contact met ons gezocht om toch nog wat voor de mensen te kunnen betekenen en 
zijn vrije tijd nuttig te besteden. En wat zijn wij daar blij mee!  
 
Zo heeft Theo in de afgelopen jaren al meerdere keren mensen naar allerlei 
verschillende locaties gebracht, van Groningen tot aan België, het kon allemaal! 
Daarnaast doet hij wekelijks de boodschappen voor verschillende klanten, waarbij 
de mensen zelf mee kunnen of hij het voor hen doet. Dit kan van tijdelijke duur zijn 
maar ook voor langere tijd wanneer mensen het niet meer zelfstandig kunnen. 
 
Ook is Theo handig met klusjes in en om het huis, behangen, schilderen, een 
woning leegruimen of een lamp vervangen. Dit doet hij met regelmaat voor klanten 
die hier zelf lichamelijk niet toe in staat zijn. Juist wanneer iemand hulp nodig heeft 
en niemand kan vinden in het eigen netwerk, schakelen wij onze vrijwilligers in die 
hier wel toe in staat zijn.  
 
Het is heel fijn voor ons om met zoveel regelmaat een beroep op vrijwilligers te 
kunnen doen! Of het nou een grote, kleine, wekelijkse of eenmalige klus is. Er is veel 
behoefte aan vrijwilligers zoals Theo Gigengack dus bij deze willen wij hem 
hartelijk bedanken voor al zijn inzet!  
 
Heeft u zelf interesse in vrijwilligerswerk? Ga een vrijblijvend gesprek aan met   
aan-z en ontdek wat we allemaal doen en of er iets is wat u graag zou willen doen. 
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