
Joseph, vrijwilliger in Almere Haven
Ik ben Joseph en ik doe al sinds 2013 vrijwilligerswerk in Almere Haven. Ik ben 
als lid en vrijwilliger heel actief bij diverse sportclubs en ben kind aan huis in 
zorgcentrum de Overloop. Hier ga ik onder andere wandelen met mensen 
en ben gastheer bij diverse activiteiten. Als het mooi weer is ga ik fietsen met 
bewoners op de duofiets of met de fietsriksja. 

Ik doe vrijwilligerswerk omdat het me veel 
voldoening geeft. Ik praat met ouderen over 
vroeger, daar houden ze erg van. Ik vind het 
ontzettend fijn om te zien dat de bewoners het 
leuk vinden als ik er ben. Zij worden er blij van. 
Het wordt bovendien nooit saai. Ik doe zoveel 
verschillende dingen en ontmoet ontzettend 
veel mensen. Ik heb er zelfs ook vrienden aan 
over gehouden.

Ik wilde graag bij de Overloop vrijwilligerswerk doen omdat mijn moeder ook 
in een verzorgingstehuis zat. Ik zag hoe goed zij verzorgd werd en hoe fijn zij 
het vond dat er vrijwilligers waren die haar aandacht gaven, met haar gingen 
wandelen en gewoon een praatje maakten. Dat heeft mij gemotiveerd om 
dit ook te willen doen. Naast het vrijwilligerswerk bij de Overloop doe ik ook 
andere dingen. Ik ben gastheer geweest bij het administratief spreekuur van 
het wijkteam. Ik doe drie keer per week boodschappen voor mensen in de 
buurt, ook hiervoor ben ik gevraagd door het wijkteam.   

Hoe gaat het nu, in de coronaperiode?
Nu tijdens de coronaperiode is het lastig, veel activiteiten gaan niet meer 
door. De wandelgroep is gestopt, de activiteiten in de Overloop, zoals de 
bingo, gaan niet meer door en duofietsen kan niet meer. Ik zoek nu naar 
activiteiten die ondanks de corona wel kunnen. Ik help mensen in de buurt die 
hulp nodig hebben, zo doe ik bijvoorbeeld nog steeds boodschappen. Het is 
erg jammer dat veel van mijn activiteiten gestopt zijn, maar ik heb inmiddels 
contact met Burennetwerk bij de VMCA en ik wil via hen weer mensen gaan 
helpen. 

Meer lezen over vrijwilliger van de maand? 
Kijk op www.vmca.nl/mensenmakenalmere
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“Ik vind het gewoon fijn 
om mensen te helpen”


