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‘Elke medaille heeft een keerzijde’
2017 was voor Blink een bewogen jaar. In
de nieuwsbrief van december 2016 werd
het al voorzichtig ingeleid: een nieuw
vrijwilligersbeleid binnen Dichterbij.
Blink zou op zoek gaan naar een andere
organisatie om zich bij aan te sluiten.
Het afgelopen jaar zijn wij intensief
bezig geweest om hier vorm aan te
geven. Onlangs heeft u allen het bericht
ontvangen dat Blink definitief afscheid
neemt van Dichterbij en zich aansluit bij
ONS welzijn.
De keerzijde van de medaille: wij nemen
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afscheid van Dichterbij, maar vooral
ook van honderden hulpvragers en
vrijwilligers. Met velen hebben wij door de
jaren heen een warm contact opgebouwd.
Anderzijds gaan wij als vanouds door met
alle hulpvragers en vrijwilligers die wij
vanuit de Wmo bedienen.

2018 staat voor de deur. Blink gaat met
veel enthousiasme aan de slag onder de
hoede van ONS welzijn. Daarom bij dezen,
als vanouds, een nieuwsbrief. We staan
stil bij de veranderingen, maar vooral bij
hetgeen wat blijft. Want het belangrijkste
van alles is: Blink blijft Blink!

Wat we willen benadrukken, waar het
uiteindelijk om gaat: onze o zo geweldige
vrijwilligers. Zij zijn degenen om wie het
draait, waar wij zo ontzettend trots op zijn.
Waar zou Blink zonder jullie zijn?!

Wij wensen jullie allemaal mooie
feestdagen en een gezond, liefdevol en
gelukkig 2018!

In verband met
de overgang naar

Team Blink
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Van Dichterbij n

Twee bestuurder
Zoals u ook elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, sluit Blink zich,
wat betreft de Wmo-activiteiten, met ingang van 1 januari 2018
aan bij ONS welzijn. Dit heeft alles te maken met de splitsing van
de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning). Dichterbij, de overkoepelende organisatie waar
Blink tot eind 2017 onder valt, richt zich dan volledig op mensen
met een Wlz-indicatie. Een gesprek met bestuurder van ONS
Welzijn Miriam van der Smissen en Ruud Piera, directeur regio
Noord-Midden bij Dichterbij.

Hoe is het traject verlopen?

Miriam: Blink is zich gaan oriënteren; ze hebben niet alleen met
ons gesproken, maar ook met andere partijen. Uit die gesprekken
is ONS welzijn naar voren gekomen, mede op advies van de

betrokken gemeenten. Wij vonden elkaar heel snel: inhoudelijk
gezien passen de Wmo-werkzaamheden van Blink prima bij ons.
Nu al hebben hun medewerkers aansluiting bij onze sociale teams,
omdat daar cliënten zitten voor wie Blink zorgt. Het is daarom een
heel logisch samengaan.

Hoe komt het dat het best een lang proces is geweest?

Ruud: Je hebt te maken met veel verschillende partijen: Dichterbij
en ONS welzijn, waar eerder een fusie van vier organisaties
plaatsvond. In februari is de intentieverklaring getekend en dan
begint het proces pas echt: het maken we het projectplan, kijken
welke belangen er spelen, het in kaart brengen van de cliënten
binnen de Wlz en de Wmo, afstemming op personeelsgebied en
de CAO, juridisch kijken hoe het precies zit en het komen tot een
overeenkomst. Kortom: er komt ontzettend veel bij kijken. Heel
belangrijk is dat kwaliteit vóór snelheid gaat.

ONS welzijn heeft meerdere locaties?

Miriam: Ja, wij werken voor zes gemeenten: Oss, Uden,
Veghel, Bernheze, Boekel en Landerd. Ons uitgangspunt is dat
medewerkers zoveel mogelijk daar moeten zijn waar de inwoners
zijn, dus in wijken en buurten. Tegelijkertijd vinden wij het
belangrijk dat medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en een plek
hebben om te vergaderen, werkzaamheden te doen. Dat betekent
dat wij in alle gemeenten een centrale werklocatie hebben.
Voor de teams in Landerd is dat de werklocatie in Uden. Onze
hoofdlocatie is in Oss.

Wat verandert er voor Blink en wat is de meerwaarde van Blink voor ONS welzijn?

Miriam: Dichterbij is natuurlijk ook een grote organisatie, maar
Blink was als zelforganiserend team daarin een eenheidje. Bij
ons is dat echt anders: zij maken integraal onderdeel uit van
onze wijkteams en van ONS welzijn. Dat past bij onze visie
dat het werk zo dicht en nabij mogelijk van de burgers moet
plaatsvinden. Het vrijwilligerswerk dat wij doen is vooral geënt
op ouderenwerk en een stuk opbouwwerk, dus veel minder
gericht op individuele begeleiding. Blink heeft wel dat specifieke
stukje van vrijwilligerswerk, zoals de ondersteuning van de
mantelzorger. Het is heel belangrijk dat de medewerkers van
Blink samen een netwerk/vakgroep vormen waarin ze hun
specialisme op peil houden, ontwikkelen en daarover met elkaar
van gedachten wisselen. De verbinding die ze hebben als groep
over kerndeskundigheid, de intervisie die daarbij hoort, is sterk
aanwezig. Ze hebben heel uitdrukkelijk ideeën over het verder
ontwikkelen; dat is een grote winst. Op dat gebied zijn wij nog
niet zover. Ik hoop echt dat de Blinkmedewerkers in de teams een
bijdrage gaan hebben in een stukje organisatieontwikkeling. Het
zal ze niet altijd meevallen. Wij zijn minder ver in zelforganisatie en
resultaatverantwoordelijkheid. Maar ik hoop dat ze de uitdaging
voelen en oppakken en iets toevoegen aan de groei van onze
organisatie.

De administratieve medewerkers van Blink gaan niet
mee naar ONS welzijn?
Miriam: De administratieve werkzaamheden worden
ondergebracht bij onze afdeling ‘Financiën’. De Blinkmedewerkers
zijn zelf verantwoordelijk voor hun vrijwilligers, maar een
aantal centrale taken wordt ondergebracht in het centraal
vrijwilligersplein van ONS welzijn.
Ruud: De expertise van de administratieve en regeltechnische
zaken rond het vrijwilligerswerk hebben we nog steeds nodig en
daarom hebben we besloten de administratieve medewerkers van
Blink bij Dichterbij te laten. Zij gaan onderdeel uitmaken van de
secretariaten in onze regio’s.

Hoe gaat het vrijwilligerswerk er bij Dichterbij uitzien?
Wat is ONS welzijn voor een instelling?

Miriam: ONS welzijn is een brede welzijnsorganisatie, waarin alle
facetten van welzijn – alle doelgroepen, thematieken, individuele
en collectieve hulpverlening – verenigd zijn. Wij geven dus
ondersteuning in de breedste zin van het woord. De sociale teams
en de basisjeugdteams werken hiervoor in wijkteams samen.

2

Ruud: Dichterbij gaat haar vrijwilligerswerk anders inrichten. We
gaan zoveel mogelijk uit van de zelfregie van de cliënt binnen
zijn/haar eigen netwerk. Dit betekent dat we veel meer met de
familie en de teams te maken hebben. Als de ondersteuning
niet via het netwerk opgelost kan worden, kan Dichterbij een
vrijwilliger regelen. De coördinerende rol die nu bij de consulenten
van Blink ligt, komt veel meer direct bij de teams, met ieder

naar ONS welzijn

rs aan het woord

een contactpersoon, te liggen. Bij de
individuele vrijwilliger speelt de cliënt
zelf een rol en het meer groepsgerichte
vrijwilligers- of woninggericht werk leggen
we bij de teams zelf.

Hoe is de huidige stand van zaken
(november 2017)?

Ruud: Zowel de gemeenschappelijke
ondernemingsraad als de cliëntenraad van
Dichterbij hebben instemming gegeven.
Alle betrokkenen en instanties zijn
inmiddels op de hoogte gesteld.
Miriam: De Raad van Toezicht van
ONS welzijn heeft eind oktober haar
akkoord gegeven. Wij zijn van plan
om in het nieuwe jaar zo snel mogelijk
een bijeenkomst voor vrijwilligers te
organiseren om ze welkom te heten en de
gang van zaken bij ons uit te leggen.

Doen jullie zelf vrijwilligerswerk?

Ruud: Met een aantal buurtgenoten
ga ik eenmaal per maand naar
ouderenzorginstellingen eitjes bakken
voor de bewoners. Dit komt voort uit
de nationale ouderendag: op de eerste
vrijdag van de maand vervullen wij een
individuele wens; de mensen verheugen
zich daar altijd enorm op. Het mooie
ervan is dat het raakt en dat je verbinding
hebt. Dat is de kern van de zorg: raken en
geraakt te zijn.
Miriam: Tot voor twee jaar heb ik taalles
gegeven aan vrouwen met een nietwesterse achtergrond. Hierbij heb ik
veel geleerd over andere culturen. Nog
belangrijker is dat je echt met integratie
bezig bent en mensen helpt uit hun
isolationisme te komen. Nu chauffeer ik
voor een mevrouw van 96 jaar én ben ik
afdelingsvoorzitter van een politieke partij.

Hebben jullie nog iets toe te voegen aan dit gesprek?

Miriam: Ik ben blij dat het Wmo-gedeelte
van Blink bij ONS welzijn komt. De
medewerkers en vrijwilligers zijn van
harte welkom. En dat geldt voor onze hele
organisatie.
Ruud: Heel mooi zoals dit proces gegaan
is. De medewerkers hebben zelf invloed
gehad op hun toekomst en hebben daar
een stuk regie in gevoerd. Een prachtig
voorbeeld, zoals we dat vaker zouden
moeten doen. Dus een groot compliment
voor de medewerkers van Blink! Ik vind
het heel fijn dat we het principe van
zelforganisatie hebben laten zien. Ik geloof
echt dat mensen zelf invloed uit kunnen
oefenen op wat er gebeurt in hun leven.
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Blink verhuist!
Als deze nieuwsbrief bij u op de mat ligt is
het definitief dat de Wmo- en de Wlz-tak
van Blink met ingang van 1 januari 2018
gaan splitsen.
Vooraan in deze editie zijn de huidige en
toekomstige bestuurder aan het woord;
de ontvangers van de nieuwsbrief zijn
hierover allemaal al ingelicht.
Ook voor de leden van het Blinkteam is
het duidelijk waar we in januari aan het
werk gaan.
Als team zijn we hier de laatste jaren
intensief mee bezig geweest. Er zijn
heel wat partijen bij betrokken, met
als doel iedereen goed te laten landen:
hulpvragers, vrijwilligers, maar ook
collega’s.
Vrijwilligers van Dichterbij kunnen dan
voor alle zaken op de werkvloer terecht.
Zorgcollega’s nemen de contacten over,
ondersteund door twee administratieve
krachten van Blink.
De Wmo-activiteiten van Blink gaan
naar welzijnsorganisatie ONS welzijn;
de consulenten van Blink volgen deze

overstap. Bij ONS welzijn hebben we een
goede basis om Brabant Noordoost te
bedienen met het inzetten van vrijwilligers
rondom mensen met een beperking. Ons
doel blijft de taak van de mantelzorger te
verlichten en hulpvragers ondersteuning
te bieden bij het participeren aan de
samenleving.

De teamleden van Blink -oude stijlhebben inmiddels bij de eindejaarsbijeen
komsten in november persoonlijk afscheid
kunnen nemen van de vrijwilligers van
Dichterbij. Hopelijk kijkt iedereen hier
‘voldaan’ op terug.

Al met al heeft het veel energie gekost,
maar er ligt nu een basis zodat we op
beide fronten verder kunnen met ons
werk. Binnen Dichterbij is dit door de
zorgteams met deskundige ondersteuning
van het secretariaat.
Binnen de gemeenten gaat Blink wat
betreft de Wmo-activiteiten nog meer
samenwerken met sociale teams, zowel
met die van ONS welzijn, Sociom, Welzijn
de Meierij, maar ook met zorgcoöperaties
in de regio’s, wijkteams en dorpsteams.
Dit zal voor ons weer nieuwe kansen
bieden om nog meer mensen te bereiken.
Onze boodschap blijft dat iedereen mee
moet kunnen doen in deze maatschappij
en dat Blink de schakel wil zijn tussen
het welzijnswerk in de buurt en de
professionele inzet.
Wij vertrouwen erop dat er na januari
2018 zowel binnen Dichterbij als in de
Wmo goed voor deze vrijwilligers en
hulpvragers gezorgd wordt.
We gaan ervoor in 2018!

Koninklijke onderscheiding Elly Kedde
Op 24 september ontving vrijwilligster
Elly Kedde een koninklijke onderscheiding
uit handen van de Heumense
burgemeester Mittendorff. En zoals
dat meestal gaat met mensen die een
lintje ontvangen: het was voor haar een
complete verrassing!

knutselt. Maar dat is niet het enige: de
76-jarige Elly is lectrice en gastvrouw
in de kapel van Dekkerswald, actief in
de Oud-Katholieke Kerk en bestuurslid
binnen een bridgeclub. Naast haar vele
vrijwilligerswerk is ze mantelzorger van
haar zieke man.

De in Malden wonende Elly Kedde werd
op 24 september lid in de Orde van
Oranje Nassau voor haar jarenlange
vrijwilligerswerk. Al
17 jaar doet zij in haar
woonplaats huishoudelijk
werk – zoals strijken – in
vier woonhuizen van
Dichterbij. “De laatste
15 jaar gebeurt dat via
Blink”, vertelt ze. “Het is
fantastisch werk om te
doen, vooral door het
contact dat je hebt met
de cliënten, die altijd zo
onbevangen en eerlijk
zijn.” Eens per maand
gaat ze met mensen
met een verstandelijke
beperking naar scouting
‘De Blauwe Vogels’,
waar ze van harte mee

Verrassing

4

Op de dag van de uitreiking verbleef Elly
vanwege een schouderoperatie in een

zorghotel in Velp. Een medewerkster
van Dichterbij kwam haar daar met drie
cliënten opzoeken. Haar dochter had
laten weten ook te komen met buurvrouw
Marijke; deze laatste had het lintje
aangevraagd. “Komt daar ineens iemand
binnen met een grote bos bloemen, die
vertelde dat ik gehuldigd zou worden.
Toen ik de burgemeester zag, schoot ik
helemaal vol. Fijn om dit van zo’n aardige
vrouw te mogen ontvangen.” Een paar
dagen later mocht ze
weer naar huis. Ze
kreeg veel reacties:
“De hele kamer stond
een week erna nog
vol bloemen. Het was
echt overweldigend. Ik
ben er nog steeds heel
trots op.”
Noot van de redactie:
dit artikel is begin
oktober geschreven.
Op 17 oktober is Elly’s
man John Kedde, na
een lang ziekbed,
overleden.

Jeroen en Laura gaan samen op stap
“Een beter iemand kun je niet hebben”
Wat doe je als je graag musea en steden wilt bezoeken, maar het
moeilijk vindt om dat alleen te doen? Jeroen Donkers meldde
zich daarom bij Blink en kreeg een prima match met Laura de
Kinkelder. Al meer dan vier jaar maken zij maandelijks een
uitstapje.
Wie bij Jeroen binnenkomt, voelt zich direct welkom. Hij
informeert geïnteresseerd of je het hebt kunnen vinden en
gaat dan gelijk naar de keuken om iets in te schenken. Door
zuurstoftekort bij zijn geboorte heeft hij een licht verstandelijke
beperking. Daarnaast is hij slechthorend en heeft sinds enkele
jaren diabetes. “Dat was in het begin best heftig. Maar ik ben
goed begeleid en spuit mezelf nu vier keer per dag.” De 49-jarige
Cuijkenaar werkt als vrijwilliger op de financiële afdeling van
Dichterbij; in zijn vrije tijd is hij veel met zijn computer en iPad in
de weer. “Behalve dat ik één keer per maand mijn zus bezoek, ga
ik niet zoveel weg. Maar ik vind het heel leuk om dingen te zien.
Alleen zou me dat niet lukken; daarom heb ik bij Blink aan de
bel getrokken.” Vervolgens werd er groots uitgepakt: er kwamen
posters met daarop zijn foto en de hulpvraag; Jeroen hing ze zelf
overal op in zijn woonplaats. “Daarna belde de consulent van Blink
dat ze iemand voor me had.”

reist graag en houdt van verschillende soorten eten. Ze doet veel
vrijwilligerswerk: bij museum Ceuclum, The International Award
voor Young People en de plaatselijk PvdA. Én uitstapjes maken met
Jeroen. “Tijdens het kennismakingsgesprek ontdekten we dat we
veel gezamenlijke interesses hadden, waaronder musea bezoeken
en politiek. Besloten werd een paar keer een uitstapje te maken en
dan te kijken of het een succes zou worden. Dat laatste bleek zeker
het geval.” Zo bezochten ze in de afgelopen vier jaar onder meer
Madurodam, de Tweede Kamer, het Valkhof, Madame Tussaud, het
Anne Frank Huis en het Spoorwegmuseum.

Genieten

Samen zetten Jeroen en Laura ieder halfjaar op papier waar ze nog
heen willen en wanneer. “Jeroen wil graag structuur in zijn leven”,

Musea

Laura woont ook in Cuijk en zit in de afronding van haar studie
Geschiedenis, Politiek en Parlement; daarnaast is ze bezig met
haar bachelor European Law School, beide aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. De 26-jarige studente wandelt, leest en
aldus Laura, “je kunt je voorstellen dat dit zo prima werkt.” Dat ze
alles goed voorbereidt, vindt hij erg fijn. “Ik kan me soms moeilijk
oriënteren”, vertelt hij, “Laura bekijkt welke route we het beste
kunnen lopen en waar er leuke restaurantjes zijn. Ze ziet altijd wat
ik nodig heb.” Zelf geniet ze er ook van. “Jeroen is in veel dingen
geïnteresseerd. Ik vind het ook knap dat hij, ondanks dat hij het
best moeilijk vindt om erop uit te gaan, dat toch doet. Het is mooi
om op deze manier iets voor iemand te kunnen betekenen, vooral
omdat het zo klein is. Ik kan een bijdrage leveren, waardoor de
wereld van Jeroen vergroot wordt.” Hij is haar daar ook dankbaar
voor. Zijn enthousiaste woorden: “Ik heb puur geluk gehad” en
“Een beter iemand kun je niet hebben” spreken voor zich.

In memoriam
Gerard van Schijndel
Al 34 jaar was Gerard, samen met zijn vrouw Lenie, betrokken bij Berdien Schepers. Zij kwam in de
weekenden en vakanties logeren bij haar gastouders. Het gezin werd vanuit de woonvorm bij alles
rondom Berdien betrokken. Voor haar waren Gerard en Lenie haar ouders, haar thuis. Bij elke verhuizing
van Berdien bleef de familie Van Schijndel een constante factor, wat veel voor haar betekende.
Berdien hoorde bij het gezin en zal dat blijven doen. Ze is nog steeds welkom; zo hadden Gerard en
Lenie het afgesproken.
We wensen Lenie alle kracht en sterkte toe met het verlies van een mooi, warm mens.
Gerard van Schijndel overleed op 24 juni 2017 op 71-jarige leeftijd.
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Afscheid en ee
Hoi, ik ben Bauke, consulent regio Oss en al 10 jaar bij Blink. De jaren zijn echt voorbij gevlogen in deze uitdagende,
afwisselende baan, waar ik me ontzettend prettig bij voel. Want ik heb met veel, heel veel plezier gewerkt in dit
team. Daarnaast heb ik veel mensen mogen ontmoeten en mooie koppelingen mogen doen. Nu staan we op een
splitsing; ieder zal een andere weg inslaan. De stap naar ONS welzijn zie ik als een uitdaging. Uiteraard neem ik
ook afscheid van de vele vrijwilligers en hulpvragers van Dichterbij. Ik wens jullie veel succes en bedankt voor de
samenwerking!
Een lieve groet,
Bauke Kappen

In 2000 begon ik als secretaresse bij Dichterbij. Toen Praktische Thuishulp (PTH) een jaar later bij Dichterbij kwam,
ben ik deze administratief gaan ondersteunen. Aanvankelijk zag ik het er niet zo zitten, maar dat veranderde snel
door het ontzettende leuke en hechte team! PTH werd Blink en het werk bleef door alle veranderingen afwisselend.
Binnenkort komt de grootste verandering: Blink gaat weg bij Dichterbij en het team valt uit elkaar! Ontzettend
jammer. Ik blijf bij Dichterbij: op een andere afdeling, waar ik onder andere werkzaamheden voor de vrijwilligers van
Dichterbij ga doen. Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking en inzet. Ga zo door!!
Lieve groet,
Brigit van Beek

Met veel plezier werk ik sinds 2003 als consulent bij Blink. De veelzijdigheid, het bovenregionale werken en vooral de
hulpvragers en vrijwilligers zorgen ervoor dat mijn baan nooit saai is.
Doordat we sinds twee jaar als team zelforganiserend zijn, komen daar ook nog – meer dan eens – andere leuke
taken bij. Het vraagt van jou als consulent flexibiliteit en de wil om te leren en je aan te passen. Dat vind ik heel mooi.
Ik zie veranderingen als nieuwe kansen en uitdagingen; daarom ga ik de toekomst met een positief gevoel tegemoet.
En linksom of rechtsom: we komen elkaar vast weer tegen!
Tot ziens, hartelijke groet!
Doreth van de Riet

Vanaf 1987 ben ik werkzaam voor Dichterbij in diverse functies; vanaf 2009 werk ik bij Blink als consulent. Het
koppelen van vrijwilligers aan hulpvragers is heel waardevol voor beide partijen. Mooi om de levensverhalen te
mogen horen en mensen bij elkaar te brengen. Blink gaat nu splitsen. De inhoud van het werk blijft in de kern
hetzelfde: een passende match tussen hulpvrager en vrijwilliger. Ik zie daarom de veranderingen met vertrouwen
tegemoet. De meeste mensen, met name in de regio’s Oss en Land van Cuijk, weten dat ik ziek ben. Inmiddels ben
ik weer voor een aantal uur therapeutisch gestart en hoop in die hoedanigheid nog lang iets voor Blink te kunnen
blijven betekenen.
Elma van den Bergh

Na 37 jaar als werknemer bij Dichterbij – waarvan 28 jaar als bewegingsagoog, 1 jaar als docent bij ‘Opsteker’ en
8 jaar als vrijwilligersconsulent bij Blink – voelt het toch een beetje vreemd om Dichterbij te verlaten voor het laatste
stukje van mijn loopbaan. Werken bij een andere organisatie met een andere achtergrond en een eigen kijk op
welzijn is echter leuk en uitdagend en gelukkig neem ik de coördinatie van de Wmo-vrijwilligers in het Land van Cuijk
met me mee. Maar ik ontkom niet aan het nemen van afscheid. Afscheid van een periode waarin ik met hart en ziel
gewerkt heb mét en vóór mensen met een verstandelijke beperking.
Irma Brands
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en nieuw begin
Wat heb ik mij het afgelopen jaar bij Blink verwonderd over de oneindige inzet van onze vrijwilligers! Voor ik bij
Blink kwam werken, had ik niet in de gaten dat vrijwilligers met hun inzet – groot of klein – zulke mooie dingen
kunnen bereiken. Een uurtje in de week kan écht het verschil maken voor een hulpvrager. Het heeft mij ontzettend
geïnspireerd en geënthousiasmeerd! Het ziet er naar uit dat mijn Blinkavontuur in het nieuwe jaar ophoudt; ik
verwacht dat ik weer terug in de directe zorg zal gaan. Bedankt voor alles!
Lisa Arts

Ruim anderhalf jaar geleden ben ik tijdelijk als consulent bij Blink in het Land van Cuijk gaan werken en heb ik veel
mooie mensen leren kennen: vrijwilligers, hulpvragers en collega’s. Ik heb er met heel veel plezier gewerkt. Doordat
er een einde zou komen aan de tijdelijkheid van mijn werk, ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging: op
1 oktober ben ik gestart als coördinator van een wijkgebouw en als dorpsondersteuner. Mijn werk binnen Blink zit er
dus op. Ik wil iedereen bedanken voor alle mooie contacten en het vertrouwen in mij. Nu gaan we ieder onze eigen
weg, waarbij ik iedereen veel succes, werkplezier en mooie contacten toewens. Het ga jullie goed!
Mia Ewalts

Hallo! Ik ben Steffi, consulent voor regio Oss. Met ingang van 1 oktober is mijn contract bij Blink helaas afgelopen.
Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad en zal de mooie matches die tot stand zijn gekomen niet snel vergeten!
Geweldig om te zien dat anderen zich belangeloos willen inzetten voor een ander. En hoewel je start ‘voor de ander’,
zie je dat vrijwilligers er vaak ook veel voor terugkrijgen en er soms zelfs vriendschappen ontstaan! Ik ben dankbaar
voor de inspirerende mensen (zowel vrijwilligers als hulpvragers) die ik tijdens dit werk heb mogen ontmoeten en
wens iedereen het allerbeste toe.
Steffi Vos

Mijn naam is Wilmie, sinds 2007 ben ik als administratief medewerker werkzaam bij Blink. Met veel plezier
ben ik altijd naar mijn werk gegaan, waar ik deel mocht uitmaken van een prachtig team en de administratieve
werkzaamheden mocht verrichten om vrijwilligers te koppelen aan hulpvragers. Een team dat er voor elkaar is in
mooie maar ook in verdrietige periodes. Dit jaar ben ik 65 geworden; over een paar maanden ga ik met pensioen.
Daarna wil ik meer tijd gaan besteden aan mijn schitterende kleinkinderen en mijn familie. Dank aan eenieder die
heeft bijgedragen aan mijn mooie tijd en fijne herinneringen bij een fantastisch team!
Wilmie Otten

Blink en ik…
Als consulent ben ik nu betrokken bij Dichterbij Rijk van Nijmegen en heb hier een fijne kring opgebouwd. Vanaf
januari ga ik weer ‘terug’ naar Blink Wmo in Brabant noordoost. Ik zal de mensen en hun verhalen zeker gaan missen
en er vaak aan terugdenken. Maar het is mooi om te vertellen dat ik nog steeds blij word van mijn werk: twee
mensen bij elkaar brengen die iets voor elkaar gaan betekenen. Soms mag ik aan de basis staan van een jarenlange
relatie. Prachtig. Blij worden van een ander, daar doen ook vrijwilligers hun activiteiten voor! Ook al gaan er nu
omstandigheden veranderen: dat blijft!
Ria de Vent

Als administratief medewerker maakte ik mijn start bij Blink. Daarnaast verzorgde ik de website en de sociale media.
Vele vrijwilligers heb ik gesproken en gezien. Graag was ik met Blink meegegaan naar Ons welzijn. Maar door de
splitsing zal ik mijn werkzaamheden voorzetten bij Dichterbij. Ondanks dat ik dit heel moeilijk vind ga ik met veel
plezier en overtuiging deze nieuwe uitdaging aan. Ik zal me gaan richten op een goede en warme overdracht van
vrijwilligers en hulpvragers. Voor mij was het werken bij Blink inspirerend met bijzondere mensen.
Collega’s en vrijwilligers: blijf uitblinken in dat waar jullie samen zo goed in zijn. Jullie zijn toppertjes! Tot ziens!
José van Haren
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Kiki en Claudia: een leuk span
“Iemand om wie ik ga geven”
Eigenlijk zocht Kiki Scheper uit Malden een ouder iemand, om
het gemis van een oma op te vangen. Toen deze niet direct
gevonden werd en Claudia Hermens aangaf bij haar vrijwilligster
te willen worden, was de zaak direct beklonken.

Kiki van 12 jaar is een leuke, spontane meid. Bij veel jongeren
van haar leeftijd moet je echt doorvragen, omdat ze vaak in hun
antwoorden niet verder komen dan “ja” of “nee”. Dat is bij Kiki
zeker niet het geval: ze vertelt honderduit.
Op haar jonge leeftijd heeft ze al het nodige meegemaakt. Doordat
ze een stollingsstoornis heeft, kreeg ze als baby van 5 maanden
een hersenbloeding. Dit zorgde voor hersenletsel, waaronder
slechtziendheid. “Ik zit daarom op de Visioschool in Grave”,
vertelt ze, “daar krijg ik speciaal onderwijs in een klas met 7
andere kinderen.” Kiki leert daar de normale vakken, die op een
aangepaste manier gegeven worden. “We lezen speciaal voor ons
gemaakte boeken met grote letters”, legt ze uit, “maar we werken
met gewone computers; ik kan blind typen. Als ik iets niet kan
lezen zet ik ‘Supernova’ aan, dat de teksten vergroot.”
Ze heeft het er erg naar haar zin. “Het is een hele sociale school”,
zegt ze stellig. “We maken vaak uitstapjes, er is een gymzaal en
een zwembad. Welke school heeft dat nou? Iedere woensdag trekt
ze dan ook wat baantjes, want met het A, B en C zwemdiploma
in haar bezit kan ze zwemmen als een waterrat. Hobby’s heeft ze

ook: vanaf haar zesde rijdt ze paard en ze is ook heel fanatiek in
atletiek.

Beperkt sociaal leven

Omdat haar schoolvriendinnen niet de buurt wonen, is het sociale
leven van Kiki beperkt. “Ik doe vaak spelletjes met mijn moeder
en kijk veel televisie. Verder heb ik hier in Malden alleen twee
nichtjes. Én Claudia natuurlijk”, voegt ze er snel aan toe. Want
sinds een jaar ziet ze iedere week de 23-jarige Claudia Hermens,
met wie ze leuke dingen doet. Omdat deze tussen twee studies
door een half jaar vrij had, ging ze op zoek naar vrijwilligerswerk.
“Via internet kwam ik bij Blink uit en daar hoorde ik dat er een
hulpvraag was in mijn woonplaats. Gezien mijn huidige studie –
Sociaal Pedagogische Hulpverlening – zocht ik iets dat met zorg
te maken had.” Het eerste gesprek, waar de Blinkconsulente ook
bij aanwezig was, verliep rustig. “Kiki zocht eigenlijk een ouder
iemand, maar toen we aan elkaar voorgesteld werden, leek het
wel te passen. “De eerste keer kreeg ik nog niet veel contact met
haar, maar haar uitstraling was heel vrolijk.” Voor Kiki was het ook
direct duidelijk dat ze met Claudia verder wilde: “Gezellig dat ik nu
iemand had om leuke dingen mee te doen.”

Iets voor elkaar betekenen

Als het even lukt, komt Claudia wekelijks naar Kiki; soms ook
omgekeerd. Daar doen ze bordspelletjes, Wii-games of spelen
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een potje badminton. Regelmatig gaat het stel naar de speeltuin,
lunchen in Malden of lekker een ijsje eten. Als ze op pad gaan,
doen ze dat lopend. “Soms ga ik op mijn fiets en dan moet
Claudia er hard achteraan rennen”, lacht Kiki. Hoewel Claudia het
inmiddels druk heeft met haar studie en stagelopen, is ze toch niet
van plan om te stoppen. “Kiki betekent veel voor me. In het begin
was het heel leerzaam; nu is het iemand om wie ik ga geven.”
Over de vraag hoe dat bij Kiki zit, wil ze even nadenken om een
goed antwoord te kunnen geven: “Ik vind het fijn dat Claudia erbij
is gekomen. Nu kan ik andere dingen doen. Met haar kan ik over
dingen praten die je meestal niet zo snel met je moeder bespreekt.
Ik geef om haar omdat ze zo aardig, gezellig en vrolijk is.”

