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VASTE ACTIVITEITEN  

Eethuis:  
Iedere donderdag 18.00 uur.   
Bijdrage voor volwassen € 4,-, voor kinderen tot 
12 jaar € 2,- 
 
 Lunch: 
Iedere dinsdagmiddag om 12.30  
De lunch kost € 2,- 

 
Koffie-inloop: 

Maandag- t/m vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 
uur.  

 
Wijkwinkel: 

Iedere ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Op af-
spraak. 
 
    Huiswerkhuis: 
Maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 
19.00 uur 
 
 Yoga: 
Iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur 
 
 Creatieve bezigheid: 
Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur 
en iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur 
 
 Wereldpercussie: 
Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 

VAKANTIESLUITING 

 

T ijdens de zomer-
vakantie zijn we 

met een beperkt activi-
teitenaanbod geopend 
tussen 13 juli en 24 au-
gustus. Van 27 juli tot 
17 augustus zijn we 
geheel gesloten.  
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UIT HET BESTUUR 

B este lezer, het was de bedoeling om nu te be-
ginnen met een vernieuwde nieuwsbrief. Dit 

laat echter nog even op  zich wachten. Het mediabe-
drijf van Da Vinci heeft ons geadopteerd en gaat ons 
gratis helpen met het aanbrengen van vernieuwingen 
in de communicatie naar buiten toe. 
Dat behelst een nieuwe vorm van de nieuwsbrief, die 
voortaan eens per kwartaal zal verschijnen, maar dan 
wel mooier en inhoudelijker. Ten minste dat is wel de 
bedoeling. Maar dat is nog niet alles, we gaan ons  
waarschijnlijk ook meer op internet begeven en ge-
bruik maken van de sociale media.  
De Buitenwacht wil nog levendiger naar u toe komen. 
En levendig is de Buitenwacht. Niet alleen wat betreft 
de verschillende activiteiten zoals de koffie-ochtenden, 
het eethuis, de wijkwinkel, het huiswerkhuis en de 
AKA-opleiding samen met Da Vinci. Ook naar buiten 
gericht beweegt de Buitenwacht zich. Denk bijvoor-
beeld aan het op gang helpen van de groeituinen aan 
de Patersweg, het actief participeren in sociale werk-
groepen als het armoedeplatform, meewerken aan het 
opstarten van een stichting urgente noden, het organi-
seren van een Onze Burendag enz. 
 

Maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt.  
Er bestaat geen organisatie zonder administratieve 
zaken die moeten worden bijgehouden en afgehan-
deld. De boekhouding dient correct op orde te zijn, 
betalingen moeten worden in- en uitgeboekt. Op 
slechts één halftime administratieve betaalde kracht 
na, die we ter ondersteuning en voor de continuïteit 
nodig hebben, is het verder allemaal vrijwilligerswerk 
in de Buitenwacht.  
Om dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen, heb-
ben we de laatste tijd de onderlinge samenwerking en 
communicatie sterk verbeterd. 
Iedereen heeft zijn of haar eigen taken en verantwoor-
delijkheden binnen de Buitenwacht. 
Zo werken de vrijwilligers elk op de eigen afdeling en 
heeft één van hen een begeleidende en coördineren-
de taak. De vrijwilliger van de Buitenwacht is iemand 
met een sociale instelling, maar ook met een bijna 
professionele houding. Dat moet ook, want vrijwillig 
betekent niet vrijblijvend. Je moet op elkaar kunnen 
rekenen.  
Oké, er kunnen zich altijd problemen voordoen. Om 
die op te lossen kunnen vrijwilligers een cursus of trai-
ning volgen. Dat kan elders plaatsvinden, maar we 
gaan dit ook binnen de Buitenwacht organiseren.  
En mochten er problemen zijn die niet tot tevreden-
heid worden aangepakt, dan kan een beroep worden 
gedaan op een vertrouwenspersoon. Wie dat is en 
hoe de daarvoor betreffende procedure eruit ziet, 
wordt nog apart bekend gemaakt.  
 

De structuur. 
De coördinerende vrijwilligers komen maandelijks bij-
een in de zogenoemde kerngroepvergadering. 
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De kerngroep vergadert ook maandelijks samen met 
het bestuur. Zo zijn de communicatielijnen en is de 
werkstructuur kort en krachtig samengesteld. 
Op 22 juni van dit jaar gaan de kerngroep en het be-
stuur in gezamenlijkheid een middag en avond ergens 
'op de hei' doorbrengen. Niet alleen voor de gezellig-
heid, maar eerst en vooral om door middel van een 
speciaal samengesteld programma nog beter op el-
kaar afgestemd te raken, en de werk- en leefstijl van 
de Buitenwacht verder te ontwikkelen.  
Het bestuur heeft er de laatste jaren flink aan gewerkt 
om de door velen gewenste verbeteringen zo goed 
mogelijk gestalte te geven. 
Het mag gezegd worden dat het enthousiasme en de 
tomeloze energie van onze voorzitter daarbij een be-
langrijke drijfveer is geweest. Inmiddels is het bestuur 
ook weer enigszins op sterkte gekomen met in totaal 
vijf personen. Ook allen vrijwilligers. 
 

En dan komt de gemeente Dordrecht met het bericht 
dat ze voornemens is om per 2017 de kleine  subsi-
dies te beëindigen! Dat viel ons toch wat koud op ons 
dak, omdat we de laatste jaren zo'n strak financieel 
beleid hebben gevoerd, de gemeente ons al eerder 
fors heeft gekort, en juist daardoor vallen we nu onder 
de categorie kleine subsidieklanten en zou op grond 
daarvan onze subsidie worden gestopt.  
Nou is het zo, dat we als Buitenwacht met behulp van 
fondsen, donateurs, een kleine subsidie van de ge-
meente en een zorgvuldig financieel beleid, het afge-
lopen jaar zonder verlies hebben kunnen afsluiten. 
Maar we willen graag zowel de duurzame zaken bin-
nen de Buitenwacht in stand houden alsook nieuwe 
initiatieven ontplooien, zoals die ook naar voren zijn 
gekomen tijdens de vrijwilligersavond, die vakkundig 
werd begeleid door onze stagiaire levensbeschouwing 
van de hogeschool in Tilburg. 
Gelukkig wil de gemeente een fonds in het leven roe-
pen waaruit initiatieven van burgers van onderop tot 
bloei gebracht kunnen worden. Welnu, de Buitenwacht 
doet feitelijk niet anders dan werken met burgers en 
initiatieven van onderop.   
 

De zomer breekt aan. Dat helpt bij het zonnig blijven 
kijken naar de toekomst. We hopen ook dat het spoe-
dig wat beter wordt voor de mensen die het nu soms 
erg moeilijk hebben. Dat geldt trouwens eveneens 
voor een aantal vrijwilligers van de Buitenwacht zelf.  
Laten we vooral niet vergeten dat de Buitenwacht er is 
voor ons allemaal. Het vormt een soort van kleine oa-
se in de woelige wereld om ons heen. We hebben de 
opdracht om elkaar te vinden, te steunen en te verbin-
den juist ook in moeilijke tijden. Dat is toch de kern 
van ons mens zijn. 
Dat we elkaars aanwezigheid beleven, sommigen 
spreken zelfs van vieren, dát is waar de Buitenwacht 
ruim 30 jaar geleden voor is opgericht en nog steeds 
voor blijft staan! 
Namens het hele bestuur wens ik u een fijne vakantie 
toe en tot ziens in De Buitenwacht. 
Ab Smit, secretaris 
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CREATIEVE BEZIGHEID 

D e naailes op donderdagmiddag en vrijdagoch-
tend is al geruime tijd uitgebreid met meer cre-

ativiteit. We hebben veel (schilder) materiaal en ge-
reedschap in huis waar je wat moois van kan maken, 
maar gewoon erbij zitten kan ook. 
Als je zelf iets hebt kan je dat meenemen. Sophie 
helpt graag en kan tips geven. Ook wanneer je niet 
beide armen volledig kan gebruiken kan Sophie voor-
zien in hulpmiddelen om toch zelf wat te maken. 
(bijvoorbeeld vast tapen van papier) 
Dingen waar je aan kan denken zijn: tekenen, schil-
deren, houtbewerken, speksteen, naaiwerk, gips, 
bloemschikken, papierkunst enz. 
Deelname tegen materiaalkosten, afhankelijk van het 
materiaal maximaal € 1,50. 
Donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur 

Vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur 

PUURMARKT 

V anaf 18 juli komt er 7 weken achter elkaar een 
puurmarkt op de zaterda-

gen van 10.00 tot 14.00 uur. 
Deze markt vind plaats bij de 
groeituinen aan de Patersweg. 
Deelnemers: 

 Groeituinen 

 Zorgboerderij 

 Zuurdesembrood door wijkbewoners 

 Imker 
 

Ook andere organisaties kunnen zich aanmelden 

HUISWERKHUIS 

A an het einde van het schooljaar 2014 – 2015  
waren er 20 leerlingen bij het Huiswerkhuis in-

geschreven. 
De 5 examen kandidaten zijn alle 5 geslaagd. (een 
daarvan had een herkansing voor wiskunde.) Dat 
was een slagingspercentage van 100 %. 
Het ziet er naar uit dat we volgend schooljaar in sep-
tember in elk geval met 16 leerlingen van start gaan. 
Bij de herfstrapportage van de scholen zullen er dan 
wel weer wat leerlingen bijkomen. (gemiddeld per jaar 
3 of 4.) 
Het laatste half jaar hadden we gelukkig ruim voldoen-
de tutoren, elke dag waren er 3 mensen om de leer-
lingen te begeleiden. Wat de rust bevorderde en waar-
door er voldoende persoonlijke aandacht was voor de 
leerlingen. Na de zomervakantie zullen we weer met 
voldoende tutoren kunnen beginnen. 
G.F.Vetter. (coördinator huiswerkhuis.) 
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DRS. P. 

O p 13 juni ontviel ons drs. P., op de eerbied-
waardige leeftijd van 95 jaar. Van deze unieke 

taaltovenaar kan waarschijnlijk iedere gepubliceerde 
tekst hier worden eergegeven, en dat zijn er véél. 
Ik herinner me een optreden van drs. P. in het jonge-
rencentrum in Papendrecht. Wij, jonge mensen, ston-
den in een cirkel om de vleugel waar hij op speelde. 
Hij moet al van pensioengerechtigde leeftijd zijn ge-
weest. Er werd meegezongen. Het was… ja… uniek. 
Er wordt nu gesproken van hoe hij de jeugd aansprak. 
Dat was zo. Minder bekend is dat hij ook wel liedjes 
voor kinderen schreef. Een mooie, ook voor de grotere 
kinderen: 

 
Troostvogel 

 
Wanneer je soms iets naars beleeft 
Je mag niet uitgaan door de regen 

Of slaande ruzie hebt gekregen 
Met iemand waar je veel om geeft 

 
Als speelgoed door een mankement 

Niet meer zo leuk is als tevoren 
Je kwartje ergens is verloren 
Kortom, als je verdrietig bent 

 
Dan komt de vogel met een lied 

Je hoort hem maar je ziet hem niet 
En als hij voor je heeft gezongen 

Dan vliegt hij weg met jouw verdriet 
 

Zolag er kinderen bestaan 
Is hij ze altijd komen troosten 

In doesburg of in ‘t verre Oosten 
Of waar hij ook naar toe moest gaan 

 
De vogel is in al die tijd 

Nog nooit beschreven of geschilderd 
Is hij beeldschoon of erg verwilderd? 

Daarover heerst onzekerheid 
 

In elk geval, hij meent het goed 
Hoewel door alles wat hij doet 

Je kans hebt dat je noodgedwongen 
Een tijdje op hem wachten moet 

 
Dan komt de vogel met een lied 

Je hoort hem, maar je ziet hem niet 
En als hij voor je heeft gezongen 

Dan vliegt hij weg met jouw verdriet 
 

Drs. P. (1919-2015) 
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DIPLOMA UITREIKING AKA 

D e Buitenwacht bestaat ruim 30 jaar en in al die 
jaren zijn er heel wat mensen korte of lange 

tijd, actief bezig geweest in de Buitenwacht. Een aan-
tal mensen van het eerste uur kan of wil, om welke 
reden dan ook, niet meer komen. Wij hebben ons ge-
realiseerd dat, op dit moment,  bij het overlijden van 
een Buitenwachter, de anderen hier mogelijk geen 
informatie over krijgen en willen dat graag opnieuw 
regelen. Wij hebben de lijst nagekeken en de mensen 
van de eerste twintig jaar op een nieuwe lijst gezet. 
Deze mensen worden gemaild of gebeld wanneer er 
een overlijden is. Als je het niet nodig vind om bericht 
te ontvangen dan vragen wij je dit te laten weten aan  
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl . Als je denkt dat je 
niet op de lijst staat, maar wel erop wil laat het dan 
aan het kantoor via de mail weten. Bellen kan natuur-
lijk ook. 
Wij hopen hiermee iets wat goed was, maar een tikje 
in de vergetelheid is geraakt, opnieuw leven in te bla-
zen.  
Madeline Andringa en Karin Heijnen.  

BIJZONDERE BELLIJST 

O p 26 maart zijn de AKA diploma’s uitgereikt in 
De Buitenwacht. De AKA opleiding is een 

MBO 1 opleiding voor arbeid gekwalificeerd assistent. 
Boven in De Buitenwacht, soms wat aan het oog ont-
trokken van de andere bezoekers, hebben acht stu-
denten een jaar lang hard gewerkt  aan deze oplei-
ding. Ook de docenten en de coördinator, allen vrijwil-
ligers,  hebben zich hiervoor keihard ingezet.  Ieder-
een is dan ook enorm trots op dit mooie resultaat. 
 

Rond 10.30 uur druppelt de benedenzaal langzaam 
vol met studenten en enkelen door hen genodigden, 
docenten, Jaqueline en Nicolette van het Da Vinci col-
lege en enkele anderen. Hier worden ze verwelkomt 
met koffie, thee en gebak. De studenten Juliët en Ly-
duine zijn vriendinnen geworden tijdens de opleiding. 
Lyduine: “Van een vriendin heb ik gehoord over de 
AKA opleiding, zo ben ik hier gekomen. We kregen 
Nederlandse taal.” “Rekenen en burgerschap, dat is 
hoe je met mensen omgaat”, vult Juliët aan. “En ook 
wel politiek”, vervolgt Lyduine. Juliët is inmiddels aan 
een volgende opleiding begonnen. Ze krijgt hiervoor 
studiefinanciering. Lyduine komt hiervoor niet in aan-
merking, hoewel zij ook erg graag wil doorleren.  
 

Trots 
Als de meeste mensen aanwezig zijn houdt Riet, de 
voorzitster van De Buitenwacht, een korte toespraak: 
"Alle vrouwen zijn geslaagd en ook complimenten voor 
de docenten. We kijken wat jullie nodig hebben. Er is 
veel individuele ondersteuning geweest en ik ben trots 
op de vrijwilligers en de samenwerking.” Daarna roept 
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Jacqueline Nubia, Juliët, Josephine, Aucha, Queen en 
Lydiënne één voor één naar voren en heeft een posi-
tief persoonlijk woordje en een roos voor iedereen. 
Van zichzelf heeft ze vergeet-me-nietjes meegeno-
men. “Vergeet jezelf niet. Wees trots op jezelf”, zo licht 
ze de plantjes toe. Na applaus gaan de scholieren 
naar Nicolette, waar ze hun diploma ondertekenen. 
Naast de genoemde studenten hebben ook Fatuma 
en Farcia hun diploma, voor en na de uitreiking, ge-
kregen. 
 

Bijles 
Onderwijskundig coördinator Gerard blikt terug op het 

afgelopen jaar. “Er is hard gewerkt door iedereen. Mijn 

compliment ook voor Henk en Leny, die op 2 ochten-

den nog bijles geven. De studenten hebben het leuk 

gevonden. Soms was er wat gemopper, maar dat 

hoort erbij. De leerkrachten hebben het ook met veel 

plezier gedaan. Met de opleiding kun je assistenten-

werk gaan doen onder verantwoordelijkheid van een 

ander. Het is een startdiploma voor mensen die de 

arbeidsmarkt opkomen. Er zit ook een integratieonder-

deel burgerschapslessen in.” 

Misschien komt er een vervolg in augustus in samen-

werking met Da Vinci.  

mailto:kantoor@buitenwachtdordrecht.nl
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ORANJEFONDS COLLECTE 

R ond koningsdag heeft De Buitenwacht meege-
daan aan de collecte van het oranjefonds. 6 

vrijwilligers hebben zich ingezet om met collectebus-
sen de wijk in te gaan en daarmee is in totaal  
€ 405, 34 opgehaald. De helft van dit bedrag € 202,67 
is overgemaakt op de rekening van De Buitenwacht. 
De rest van de opbrengst wordt door het Oranjefonds 
gebruikt om sociale initiatieven te ondersteunen in 
Zuid Holland.  
Dank aan de vrijwilligers die zich dit jaar hebben inge-

zet.  

Volgend jaar willen we weer meedoen. Heb je zin om 

dat mee te lopen? Laat het even weten aan Els Hau-

ser. 

EETHUIS 

“Mensen moeten het idee hebben uit eten 
te zijn 

 
 “We eten Vietnamees. Ik hoop dat je het lekker vindt,” 
zegt kok Agnieke. Het is in de loop van de middag en 
in de keuken wordt hard gewerkt aan de warme maal-
tijd in De Buitenwacht. Elke week op de donderdag-
avond komen hier rond de dertig mensen eten. “Ben je 
vegetariër?”, vraagt Martin. Hij bakt stukjes tofu voor 
de vegetariërs vanavond. “Het gaat helemaal goed”, 
zegt Agnieke. “Het is wel meer werk dan ik dacht, de 
tofu bakken, maar we hebben tijd genoeg. Vandaag 
heb ik veel assistentie en thuis heb ik al veel voorbe-
reidingen verricht.” Kim is bezig met de saus, Samya 
dekt de tafel en Agnieke houdt de planning in de ga-
ten. Ook Marlon helpt mee. Even later komt Kim met 
een schaaltje met een soort sambal.  “Wil je dit proe-
ven? Het is vissaus.” Het smaakt een beetje scherp en 
zoetig.  
 
“Het kookboek heb ik geleend en heb daaruit ge-
kookt”, vertelt Agnieke. De Vietnamese keuken, 150 
authentieke gerechten, staat er op het boek dat op de 
balie ligt. ”Elke keer probeer ik iets anders uit. Thuis 
eet ik ook steeds wat anders. Ik wil mezelf geen echte 
kok noemen. Ik vind koken leuk. Ik kom uit een groot 
gezin en kookte toen ook al. Ik vind het ook leuk om 
voor anderen te koken. Het lastige met koken is de 
planning, dat alles op tijd klaar is. Maar ik blijf altijd 
rustig, stressen heeft geen zin. Ik vind dat mensen het 
idee moeten hebben uit eten te zijn. Daarom maak ik 
gerechten die je zelf niet zo snel zou maken.  Ik doe 
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het 1 keer per maand. Dat is ook genoeg, ik ben er  2 
dagen mee bezig. Ik doe het nog niet zo lang, dit is de 
6

e
 keer, maar ik voel me altijd snel ergens thuis. Ik heb 

hiervoor bij MEE gewerkt als maatschappelijk werker 
en ben nu gepensioneerd. Ik zocht vrijwilligerswerk en 
zag op de website van De Buitenwacht dat ze een kok 
zochten.”  
 

Gemoedelijk 
“Ik wil een keertje zelf koken hier. Maar ik help eerst 
een paar keer mee, om de keuken te leren kennen om 
zo iets goeds te kunnen bieden”, vertelt Martin. “Thuis 
kook ik vaak voor vrienden, maar dat is iets heel an-
ders dan om hier te koken, voor dertig mensen. Ik ben 
een beetje Indisch. Koken is voor ons heel belangrijk. 
Vroeger heb ik in een groentezaak gewerkt en heb 
daar geleerd groenten te snijden.” Samya is eigenlijk 
stagiar bij Els, als secretaresse, maar helpt nu vrijwillig 
in de keuken. “Ik vind het leuk. Meestal kook ik thuis 
Marokkaans. Dat heb ik daar aangeleerd, daarom vind 
ik het niet moeilijk te maken. Maar anders zou het wel 
moeilijk zijn. Er komen veel dingetjes bij kijken, met 
groenten en vlees. Martin zet inmiddels de rijst op en 
gaat champignons en prei bakken. Als hij gaat roken 
nemen Agnieke en Samya het over. Het gaat in een 
gemoedelijke sfeer. “Wat ruikt het lekker,” klinkt het in 
de zaal. Het is 17.30 uur en de eerste bezoekers drup-
pelen binnen. Samya gaat aan tafel zitten om de beta-
lingen te ontvangen. Na een tijdje zitten de tafels vol 
en houdt Agnieke een korte toespraak.  
 

“Het eten is hier apart. Thuis kom ik niet op zulke din-
gen”, vertelt Heero, één van de bezoekers. “Ik kom als 
het uitkomt, maar dit is wel de enige eetgelegenheid 
die ik bezoek. Ik kom voor de sociale contacten en de 
gezelligheid. Je ziet hier veel verschillende mensen, 
hoog- en laag opgeleid en uit verschillende culturen. 
Dat vind ik leuk. Het eten is altijd goed verzorgd en 
voldoende. Het is nog nooit tegengevallen.” Inmiddels 
zijn de voorgerechten uitgedeeld. Nestjes van zoete 
aardappels met garnalen. Met de limoensaus van Kim 
eroverheen smaakt dat heerlijk. Daarna komt de rijst 
met groenten en kip met sinaasappel en honing of, 
voor de vegetariërs, tofu. Heero is samen met zijn 
buurman Harry gekomen. Ze wonen in de binnenstad 
en zijn bevriend. Heero: “We komen bij elkaar op de 
koffie en hebben dezelfde interesses. Het is ook fijn 
om iemand in de buurt te hebben die op kan passen 
tijdens de vakantie.” Harry is er wel elke week. “Ik sta 
al op de lijst en hoef niet eens meer te bellen om me 
op te geven. Ik vind het prettig en heb een babbel met 
die en gene. Het is ook voor de contacten”, vertelt hij. 
Heero: “Ik kom hier ook voor Harrie, en omdat er ve-
getarisch wordt gekookt. Ik vind het goed om 1 keer in 
de week vegetarisch te eten en bewust te zijn.” Harry 
reageert: “Thuis eet ik juist nooit vlees. Om toch soms 
wat vlees te eten neem ik wel eens een blikje tonijn.” 
Hij kijkt naar het bord van de redacteur, en ziet dat het 
niet zo vlot, omdat hij schrijft en eet tegelijk. “Is het 
niet lekker? Wil je nog wat groente? Je moet wel 
eten.” raadt hij zorgzaam aan.  
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IN ‘T ZONNETJE 

J an Flach 
 

Na het eten in De Buitenwacht op een donderdag-
avond spreken we af bij Jan thuis.  
Hij woont in één van de nieuwere woningen in Oud 
Krispijn. Zijn broer is op visite en zijn Thaise vrouw 
Mem leert Nederlandse taal achter de computer. “Ik 
kom zelf uit Hendrik Ido Ambacht”, vertelt Jan. “Daar 
had ik een huurwoning. Toen deze woningen hier wer-
den gebouwd, heb ik me daarvoor ingeschreven. Men-
sen uit Oud Krispijn hadden voorrang, maar na een 
tijdje belde de makelaar dat er een aantal woningen 
over waren. Ik woon er nu ruim 10 jaar. Het is een le-
vendige buurt, een stuk interessanter dan de nieuw-
bouwwijk in Ambacht. De tuin zag ik wel wat tegenop. 
Het moet wel netjes zijn, maar ik ben niet zo’n tuin-
man. Met mijn vader had ik een moestuin, maar na 
een paar jaar was ik het spuugzat.” 
 

Wat doe je bij De Buitenwacht? 
“Ik ben penningmeester. Ik ga over het geld, de boek-
houding, maak de jaarrekening en doe de betalingen. 
Ik verzorg het financiële gedeelte binnen het bestuur 
en wordt daarbij geholpen door Mia. Zij doet meer het 
uitvoerende werk. Wekelijks ben ik er een dag mee 
bezig. Je hebt de bestuursvergaderingen. De hypo-
theek op het pand moest verlengd worden. Dan bel ik 
de bank en onderhandel over het rentepercentage. 
Het contract voor het kopieermachine is vernieuwd. 
We kregen hiervoor een forse rekening. Toen heb ik 
geïnformeerd hoe dit bij Blijdorp, mijn betaalde baan,  
is geregeld en heb aan de hand daarvan een flinke 

Groente slijten 
Agnieke gaat nog even de tafels langs, om te vragen 
of het smaakt en probeert de laatste rijst en groente te 
slijten. Na de rabarber crumble, het toetje, loopt de 
zaal snel leeg en rond 19.00 uur is bijna iedereen 
weg. Agnieke is tevreden. “Het was een groot succes. 
We kunnen nog wel eens Vietnamees doen. Over een 
jaartje of zo. Eigenlijk zou ik willen dat er koffie of thee 
kwam na het eten. Dan is niet iedereen zo snel weg.” 
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korting kunnen krijgen. Bij een nieuwe computer kijk ik 
wat er nodig is, wat acceptabel is en hoeveel het mag 
kosten. Nu ben ik bezig om het boekhoudpakket on-
line te zetten, zodat ik overal in kan loggen.” 
 

Hoelang doe je het al? 
“Ruim een jaar ben ik er mee bezig. Bij de Lets ruil-
winkel ben ik ook vrijwilliger als penningmeester. Van-
daaruit vergaderen we bij De Buitenwacht. Daar sprak 
ik Riet, die vroeg of ik nog tijd over had. Bij Blijdorp 
ben ik financieel manager. Daar is het veel professio-
neler, met een grote omzet en mensen in loondienst. 
Ik wil er bij De Buitenwacht wat professionaliteit in-
brengen. Toen ik hier vorig jaar begon, kon ik niet in 
het boekhoudpakket komen. Het stond op een nieuwe 
computer, met een andere windowsversie. Het werkte 
toen nog niet. Toen ik het aan de praat kreeg, was het 
niet bijgewerkt. Daarna heb ik een goede jaarrekening 
gemaakt voor de fondsen en de gemeente. Het afge-
lopen jaar zijn de zaken redelijk georganiseerd, dat 
scheelt veel tijd. Er is een goede samenwerking. Ik 
werk weer anders dan de vorige penningmeester, zo 
efficiënt en makkelijk mogelijk. Maar wel zo dat je 
weet wat er gebeurt. Als je alles terug kan vinden is 
het goed.”  
 

Wat is het leuke van het werk? 
“Het gevoel dat ik ook wat voor een ander doe. Ik heb 
een Christelijke achtergrond en heb het zo een beetje 
meegekregen. Op mijn vakgebied kan ik toch wel wat 
bijdragen, zij het op een indirecte manier. Het financi-
ële gedeelte moet goed georganiseerd worden, wil de 
rest goed functioneren.” 
 

Noem eens een leuke gebeurtenis? 
“Toen ik met veel moeite uiteindelijk in het boekhoud-
pakket kon, toen ik hier begon, was leuk. Dat geeft 
voldoening.” 
 

Heb je hobby’s? 
“Die heb ik nauwelijks. Wat lezen: Amerikaanse actie- 

en juridische thrillers. Verder speel ik wat spelletjes op 


