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anochtend kreeg ik een afzegging 

van een afspraak van vrijwilligster 

Ans: “Sorry, ik kan niet naar onze 

afspraak komen, want we gaan de verjaar-

dag van Yasmine vieren…”. Een mooiere 

afzegging had ik nog niet gehad. 

Een paar maanden geleden kwam 

Yasmine, een dame van Ghanese afkomst, 

regelmatig op het administratief spreek-

uur met allerlei vragen. 

Ik dacht: ”ik moet een 

vrijwilliger voor haar 

zoeken om haar bij haar 

administratie te hel-

pen”. Deze vrijwilliger 

had ik snel gevonden 

via het Gilde Almere. Ik 

kwam er echter ook achter dat  Yasmine 

doof was en de Nederlandse taal niet 

goed sprak. Door haar doofheid kon ze 

moeilijk communiceren met anderen en 

vond ze het vervelend om in groepen te 

zijn. Ik had nóg een vrijwilliger nodig. Ie-

mand die haar hiermee kon helpen, maar 

dat was makkelijker gezegd dan gedaan. 

Het was erg lastig om de juiste vrijwilliger 

voor haar te vinden. Het frustreerde me 

ontzettend dat ik geen geschikt iemand 

kon vinden. Tot op een woensdagmiddag 

opeens Ans bij het wijkteam Stedenwijk 

langskwam. Ans is zeer actief in de kerk 

en wilde graag vrijwilligerswerk doen en 

andere mensen helpen. Ik dacht onmid-
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dellijk aan Yasmine en we gingen er 

direct op af. Ik wist zeker dat ze thuis 

was. Yasmine was erg verbaasd dat ik 

haar graag aan iemand wilde voorstel-

len, maar stond er wel voor open. Het 

klikte direct. Bovendien gaf Yasmine 

aan dat zij ook heel graag over het ge-

loof wilde praten. Daarmee was ze bij 

Ans precies aan het goede adres. Ans 

kwam regelmatig bij

Yasmine en 

Yasmine ging 

steeds vaker mee 

naar de kerk, 

ontmoette andere 

mensen en werd 

ook bij mensen 

thuis uitgenodigd. 

Nu is Yasmine actief in de kerk, komt 

vaak bij activiteiten van het Buurt-

centrum en heeft een sociaal netwerk 

opgebouwd. Met hulp en inzet van 

vrijwilligster Ans heeft zij veel drem-

pels overwonnen en is zijn niet een-

zaam meer. Er is een wereld voor haar 

open gegaan. 

Daarom lees ik het bericht van Ans 

met een tevreden glimlach op mijn 

gezicht, een mooiere afzegging heb ik 

nog niet eerder gehad …”
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‘We gaan een 
verjaardag 

vieren’
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