Het is zo mooi werk
Onze eerste afspraak kan op het laatste moment niet doorgaan, de persoon waar zij buddy van is,
is die ochtend overleden. En dat is heftig, maar ook meteen de kern van waar het vrijwilligerswerk
van Willy Kant over gaat. Willy is buddy bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en doet dit
nu ruim een jaar. ‘Veel mensen vinden het niet prettig om zo dicht bij de dood te staan, ik wil het
juist wel de ruimte geven, het is er gewoon. Voor pasgeboren baby’s is er volop aandacht, voor
mensen die (pre)terminaal ziek zijn veel te weinig!’
Luisteren
En daarom maken we ook een tweede afspraak en vertelt ze graag over haar werk verder. Dat dit op
haar pad is gekomen is misschien niet heel vreemd. Willy vertelt dat ze in het verleden op de taxi
heeft gereden bij rouw, trouw en ziekenvervoer. ‘Daar heb ik zoveel mensen mogen leren kennen en
hun verhalen gehoord dat ik er mee om heb leren gaan en die ervaring gebruik ik nu ook.’ Ik vraag
haar wat ze voor deze mensen kan betekenen. Daar hoeft ze niet lang over na te denken: ‘Ik kan met
ze mee voelen, ik luister en ik geef ze een hand. En daar is men vaak al heel blij mee. Deze mensen
hebben vaak niet veel anderen om zich heen en dan is het prettig als ik elke week even lang kom.’
Begeleiding
‘En wij als vrijwilligers worden ook goed ondersteund, dat is erg prettig’ zegt ze. Na elk bezoek word
ik gebeld en kan ik even mijn verhaal kwijt. In het begin wilde ik nog meer voor de mensen doen,
maar dat is niet mijn rol. En hoe ben je bij de NPV terecht gekomen? Ik las in de krant over de
Vrijwilligersmarkt en daar had ik al veel organisaties gesproken. Toen iemand van NPV mij aansprak
voelde het meteen goed.’
‘Wat ik krijg van het doen van dit vrijwilligerswerk? Willy denkt na en geeft aan dat ze het moeilijk
onder woorden kan brengen. ‘Weet je’, zegt ze, ‘als ik na een dag werken moe aankom bij mijn gezin
valt alles van me af, krijg ik energie en ben ik gewoon heel blij dat ik iets kan betekenen voor deze
mensen. Hoe gek het ook klinkt, ik krijg er gewoon positieve energie van. En het leert me ook wel
relativeren. Het is echt zo mooi werk, ik wil meer mensen uit nodigen dit te gaan doen! ‘
Meer informatie #datkrijgjeervan
Ook interesse in vrijwilligerswerk, kom naar de Vrijwilligersmarkt! Je kunt er kennismaken met ruim
veertig organisaties. Het is op zaterdag 30 september in het gemeentehuis Zeist. Open van 12.00 tot
15.30 uur. De toegang is gratis en de koffie/thee en iets lekkers staan klaar. Meer informatie:
vrijwilligerscentralezeist.nl

