
Interview met Marianne de Vleesschouwer
Vrijwilliger belmaatje

Marianne de Vleeschouwer is 60 jaar oud en woont
samen met haar partner in Westdorpe. Sinds 2018 doet
ze vrijwilligerswerk bij aan-z en ook bij SVRZ is ze
actief als vrijwilliger. In de coronatijd is Marianne
door aan-z benaderd om belmaatje te worden.
Sindsdien belt ze regelmatig met twee mensen om een
praatje te maken. Met één van deze dames heeft ze zo’n
leuke klik dat ze elkaar inmiddels ook in levende lijve
ontmoet hebben. Marianne vertelt hierover:

“Een vrouw is ook al hier geweest, een vrouw uit
Koewacht van 84 jaar. Daar kan ik het zo goed mee
vinden, we zitten zo op een lijn over maatschappelijke
gebeurtenissen enzovoorts. Ze zei “nu wil ik toch wel
eens komen hoor, want we bellen nu al een jaar en nu
wil ik toch wel eens weten wie er aan de andere kant van
de telefoon zit.” Ik had zo’n leuke klik, dus toen corona
een beetje onder controle was hebben we afgesproken.
Ik moet binnenkort ook nog eens bij haar langs gaan.” 

Marianne is een tijd mantelzorger geweest voor haar
oom en is daardoor in contact gekomen met het
vrijwilligerswerk. Zo heeft ze een aantal jaren geleden
ook geholpen met het eten wat iedere woensdag in
samenwerking met aan-z werd georganiseerd in
verzorgingshuis ’t Verlaet in Westdorpe. Dit is destijds
helaas gestopt omdat er te weinig deelnemers
overbleven. Marianne geeft aan dat ze dit
vrijwilligerswerk zo leuk vond, dat ze het zonder twijfel
weer zou doen. Ze kon erg genieten van het leuk
opdienen van het eten en het creëren van een gezellige
sfeer voor de mensen. Het deed haar goed om de
mensen te zien genieten. 

We vroegen Marianne wat ze zo mooi vindt aan het
vrijwilligerswerk, hierover vertelt ze het volgende: 

“Toch wel echt dat je iets voor een ander kan betekenen. Een
ander een glimlach geven, een goed gevoel geven. Mensen blij
maken. Maar ook voor mezelf, ik voel me nuttig, ik kan een
steentje bijdragen aan de maatschappij. Ik krijg er zelf ook
energie van. De dankbaarheid die je er voor terugkrijgt vind ik
ook heel fijn. Het maakt mij ook niet uit of het voor een jonger
of ouder iemand is. Er hoeft ook niet altijd iets voor terug te
komen. Die dankbaarheid geeft mij al motivatie om door te
gaan”

Marianne adviseert mensen die twijfelen om ook
vrijwilligerswerk te gaan doen om gewoon eens te
kijken welke interesse ze zelf hebben en van daaruit te
kijken of ze een ander daarmee kunnen helpen. Ze
geeft aan dat er genoeg mogelijkheden zijn om iets te
vinden wat je echt leuk vindt. 

Buitenom het vrijwilligerswerk dat Marianne doet
voor aan-z, kan ze mede door andere vrijwilligers ook
genieten van activiteiten zoals route 55. 

“Zo kreeg ik ook te horen over route 55, dat vind ik zo heerlijk
om aan mee te doen. Die vrijwilligers doen zo hun best om dat
allemaal te organiseren. Zo veel mensen genieten daarvan.
Heel leuk dat ze daar steeds mensen voor vinden om dat te
organiseren. Ik hoop dat dat van het jaar weer gaat komen.”

Inmiddels is Marianne benaderd om te helpen met het
opzetten en begeleiden van een koffiemiddag in
Westdorpe, waar ze met veel enthousiasme 'ja' op
heeft gezegd. 

"Ik voel me nuttig. Ik kan
een steentje bijdragen aan
de maatschappij."


