
‘’De mensen zijn elke dag heel blij. Het geeft mijn
man en mij een goed gevoel als we ons
vrijwilligerswerk gedaan hebben. Af en toe geven
de mensen eens een kleine attentie met kerst en
nieuwjaar. De mensen maar ook jullie als
organisatie aan-z waarderen het werk dat we
doen. Ook tussen de vrijwilligers is er een goede
band ook al zien we elkaar niet veel. Want als er
iemand is die zijn vrijwilligerswerk niet kan
uitvoeren wordt er vlug gereageerd om in te vallen
voor elkaar, zonder probleem.’’

Katrien kan vrijwilligerswerk bij aan-z
aanraden. Ze heeft ook een advies aan
toekomstige vrijwilligers: 
‘’Je moet openstaan voor je vrijwilligerswerk. Het
is niet zo simpel. Als er eens iets minder goed
draait of er is iemand van de mensen die niet
direct de deur opendoet of er is een klein
probleempje is het even afwegen wat je dan moet
doen. Maar het is de moeite waard. Als je een
beetje tijd over hebt en je bent nog actief, dan moet
je het eens durven doen. Je kan het proberen, je
hebt dan geen verplichting. Het is het proberen
waard.’’
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Vrijwilliger 
aan het woord!

Interview met Katrien Haers
vrijwilligster tafeltje-dek-je

Katrien Haers is 65 jaar en brengt samen
met haar echtgenoot warme maaltijden
rond voor Tafeltje-dek-je. In dit interviewt
vertelt Katrien ons meer over haar
vrijwilligerswerk bij aan-z:
‘’Een paar jaar geleden werkte onze dochter Sofie
nog bij aan-z. Zij had ons gevraagd of we interesse
hadden om vrijwilligerswerk te doen omdat aan-z
ging starten in Kaprijke/Lembeke met Tafeltje-
dek-je. Dat leek ons wel wat.’’

Katrien vertelt ons waarom het
vrijwilligerswerk haar zo bevalt en hoe ze het
ervaart: 
 ‘’De mensen zijn allemaal heel blij dat ze ons zien
en dankbaar. Ik vind het fijn dat we nog iets
kunnen bijdragen bij de vele noden dat er zijn om
die mensen te bevoorraden van eten en af en toe een
praatje te maken. Het is wel jammer dat we soms
niet meer tijd hebben om een praatje te maken,
want je merkt dat die mensen daar nood aan
hebben. Toen we met de route starten hadden we
12 maaltijden. Dit zijn er ondertussen 28
geworden. Voor mij is dit ook een herinnering aan
vroeger. Veel mensen waar wij nu gaan met de
maaltijden ken ik nog van vroeger. Mijn vader
was bakker. Bij veel van de mensen die ik nu
maaltijden breng, bracht ik vroeger brood rond.’’ 

''Vrijwilligerswerk is het
proberen waard!''


