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NIJKERK •Wie uitgekeken raakt op vakanties in de ligstoel op
een Franse camping, kan ook eens proberen vrijwilligerswerk te
gaan doen. Er is genoeg aanbod: van een weeshuis in India tot
een ziekenhuis in Uganda. Deze vakantiebesteding is al jaren ra-
zend populair onder jongeren. Ook gezinnen krijgen de smaak te
pakken en geven vaker een zinvolle invulling aan hun zomer.

HELEEN BOEX

T
wee plastic tuinstoelen

heeft Dieneke Holstein (41)

uit Nijkerk gekocht voor

een Ghanees gezin dat leeft

in een huisje van golfplaten

waar de wind dwars doorheen

waait, zonder fatsoenlijke meubels.

Haar dochtertje Naomi (6) bood

hiervoor spontaan het geld uit haar

spaarpot aan en dat is bijzonder,

weet haar moeder. ,,Het is háár geld,

Samenmetje
kidsdewereld
verbeteren
METHEELHET GEZINNAAR EENVER LAND
OMDEVAKANTIE TE COMBINERENMETHET
VERRICHTENVANVRIJWILLIGERSWERK

Komkommernieuws

Aardvarkengaat
optransport
Het aardvarken dat dierentuin Burgers’
Zoo cadeau geeft aan de gemeente
Arnhem gaat op transport. Het aard-
varken van kunststof, ontworpen door
kunstenaar Florentijn Hofman, is zo gi-
gantisch dat twee diepladers twee
dagen lang heen en weer moeten rijden
om het dier in delen op te halen van het
industrieterrein. Het aardvarken komt
in de buurt van de Rijn aan de rand van
het centrum te liggen.

VJ op de Dom. Het festijn VJ op de
Dom2013, op 31 augustus, slaat een
brug tussen oude en nieuwemuziek.
Ook is het een visueel spektakel, waar-
bij veel partijen samenwerken: Festival
OudeMuziek Utrecht, Gaudeamus
Muziekweek, De Utrechtse Klokken-
spel Vereniging, stadsbeiaardiers Arie
Abbenes enMalgosia Fiebig, de com-
puterkunstenaars van Born Digital en
‘300 jaar Vrede van Utrecht’. Een
hoofdrol is weggelegd voor de beiaard
van de Domtoren. Dit 17de-eeuwse in-
strument inspireert componist René
Uijlenhoet tot eenmuzikale rondreis.

DOEN!
tips!betaalbaaren leuk

Het klinkt natuurlijk heel nobel - je belangeloos
inzetten voor mensen op een ander continent
helpen - maar kunnen vrijwilligers ook echt iets
betekenen voor de lokale gemeenschap waar ze
naartoe reizen? ,,Je zit met een cultuurver-
schil,’’ zegt vrijetijdswetenschapper Bertine Bar-
geman van de Universiteit van Tilburg. ,,Daar-
door begrijpen beide partijen elkaar niet altijd
even goed. En Europeanen gaan vaakmet een
bepaald idee op pad: ‘wij zullen jullie eens laten
zien hoe het moet, bij ons is het zo goed gere-
geld’.’’
Ellen Govers studeerde in 2010 op dit onder-

werp af bij Bargeman. Zij onderzocht de posi-
tieve en negatieve effecten van vrijwilligerswerk
op een basisschool en in een weeshuis in
Ghana. Uit haar onderzoek bleek dat de komst
van de vrijwilligers vooral demotiverend werkte
voor de vaste medewerkers. Die werktenmin-
der hard of kwamen helemaal niet opdagen.
,,Docenten van de school bleven soms weg,
omdat er toch al een vrijwilliger was. Dan dach-
ten de docenten dat ze niks hoefden te doen.’’
Aangezien vrijwilligers komen en gaan, moes-
ten de betrokken kinderen steeds wennen aan
een nieuw gezicht en een nieuwemethode van

lesgeven, wat erg verwarrend voor ze was.
De vrijwilligers gingen wel vriendelijker met de
kinderen om dan de vaste krachten; ze gaven de
kinderenmeer persoonlijke aandacht en deel-
den geen fysieke straffen uit. In het weeshuis
stopte éénmedewerkster met het fysiek straf-
fen omdat ze zag dat het ook anders kan.
Bargeman: ,,Organisaties die de vrijwilligers
naar projecten sturen, hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid om dezemensen goed
voor te bereiden. En zemoeten duidelijk kunnen
maken wat van de vrijwilliger wordt verwacht.
Hij moet weten wat hij daar precies komt doen.’’

De lokale kracht kan zich overbodig voelen

en dat is heel belangrijk. Dat ze haar

spaarpot hiervoor wil omkeren, be-

tekent dat het de kinderen niet on-

beroerd laat wat we hier zien. Het is

een verrijkende ervaring.’’

Holstein wilde als klein meisje al

naar Afrika, mensen helpen. Toen ze

kinderen kreeg, verkeerde ze in de

veronderstelling dat ze die wens

moest uitstellen tot haar kroost was

opgegroeid. Totdat ze van kennissen

hoorde dat je ook prima met je

gezin ontwikkelingswerk kunt doen

in het verre buitenland.

Dit jaar waagde ze de stap; ze ver-

trok vorige maand met haar twee

dochters (4 en 6 jaar), zoon (16) en

een dochter van vrienden (17) naar

Ghana om daar 4 weken te helpen

in een kinderdagverblijf. Haar man

en oudste zoon hoopt ze bij een vol-

gende trip ook mee te krijgen.

Elke ochtend reden ze vanuit de

woning van hun gastgezin in de

AkuapemHills met de taxi naar hun

‘werk’, een kinderopvang waar dage-

lijks zo’n 100 kinderen komen. De

familie Holstein knapte een lokaal

en de keuken van het gebouw op,

maakte uitstapjes met de kinderen,

danste en zong liedjes met ze. ,,Ik

had meer structuur voor de kinde-

ren verwacht, maar het gaat hier ge-

woon anders dan in Nederland. Je

moet niet denken dat je dingen we-

zenlijk kunt veranderen. Maar we

konden de kinderen soms wat meer

persoonlijke aandacht geven, ze

even op schoot nemen of helpen bij

het eten. Daar is met drie leidsters

op 100 kinderen geen tijd voor.’’

Op deze laatste dag van hun ver-

blijf kijkt de stoere moeder terug op

een reis die voorbij is gevlogen.

,,Normaal gaan we altijd naar

Frankrijk op vakantie, dan heb ik

het na 2,5 week echt wel gezien.

Hier is dat helemaal niet zo, je

ziet hier zo veel en de kinderen ver-

velen zich echt geen moment. Als

het aan mij lag, pakte ik mijn spul-

len en ging ik hier voorgoed heen.

Nou ja, dat is net iets te rigoureus,
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Dieneke Holstein
(links op de grote
foto) uit Nijkerk
benutte de zomer-
vakantie om
samenmet haar
twee dochters van
4 en 6 jaar, haar
zoon (16) en de
dochter van vrien-
den (17) naar
Ghana te gaan.
Daar bekommer-
den zij zich gedu-
rende 4 weken om
de kinderen in een
dagverblijf. ‘Dat is
eigenlijk te kort,’
blikt de Nijkerkse
moeder van in to-
taal vier kinderen
terug. ‘De tijd
vloog voorbij.’

ZOMERLIEDJE

Ben van Schaik,
Nieuwegein:
,,Samenmet een
vriend ging ik in de
zomer van 1978 voor
het eerst naar het bui-
tenland. Llorett de Mar
in Spanje was de be-
stemming. Tijdens de
klanken van Kiss You
All Over van Exile heb
ik daar op het strand

een aardig meisje leren
kennen door mijn bad-
laken op een gegeven
moment tegen dat van
haar aan te schuiven.
Na enkele minuten on-
handig communiceren
bleek dat we niet de-
zelfde nationaliteit en
taal hadden. Ze bleek
Duitse te zijn. In mijn
schoolduits knoopte ik

een gesprekje aan,
vroeg haar of ze die
avond al plannen had
en vroeg haar mee uit.
In de discotheek werd
Kiss You All Overweer
gedraaid. De volgende
dagmoest ik helaas
naar huis. Maar dat
meisje, Ulrike, is nu al
32 jaar langmijn lief-
devolle vrouw.’’

KissYouAllOver Waarschuwingvoorwateroverlast

1978

WEEROF GEENWEER

Zware buien kunnen voor wa-
teroverlast zorgen in Zwitser-
land, Oostenrijk en het zuiden
van Duitsland. Doordat de
buien zich nauwelijks verplaat-
sen valt op de ene plek tiental-
len millimeters regen, terwijl
het iets verderop veel minder
nat is. Let ook op de rivieren.
Het water kan bij dit weer zeer
snel stijgen, meldt Weerplaza.

maar ik vond het echt heerlijk.’’

Holstein en haar gezin treden in

de voetsporen van de vele jongeren

die tegenwoordig op deze manier

een trip naar verre oorden plannen.

Vooral de adempauze aan het einde

vanmiddelbare school of vervolgop-

leiding wordt aangegrepen voor

‘voluntourism’. ,,Het is een combina-

tie van iets nuttigs doen en iets van

het land zien,’’ weet vrijetijdsweten-

schapper Bertine Bargeman. ,,Je

gaat voor het avontuur, om een land

te leren kennen en een bijdrage te

leveren aan de ontwikkeling daar.

En je gaat voor jezelf, voor de verrij-

kende ervaring. Voor sommigen

staat zoiets ook goed op het cv.’’

STABIELE GROEI
Projects Abroad, de organisatie die

de familie Holstein naar Ghana uit-

zond, kent sinds de start in Neder-

land in 2005 een vrij stabiele groei.

Vorig jaar begeleidde Projects

Abroad bijna 680 vrijwilligers naar

een van hun projecten.

Hoewel jongeren tussen 16 en 25

jaar veruit in de meerderheid zijn,

ziet de organisatie ook vaker aan-

vragen van gezinnen langskomen.

,,We zenden per jaar 5 tot 10 gezin-

nen uit,’’ weet Lieke Vermeer. ,,De af-

gelopen maanden zagen we een

groeiende interesse van mensen die

volgend jaar met hun gezin een paar

weken willen meedoen.’’

Eenzelfde ontwikkeling ziet SIW

Internationale Vrijwilligersprojec-

ten. Meer gezinnen vragen bij SIW

naar de mogelijkheden, maar die

zijn tot nog toe beperkt: de organi-

satie biedt jaarlijks slechts zes echte

familieprojecten aan. ,,We merken

wel dat er steeds meer interesse is

voor het combineren van een vakan-

tie met nuttig werk verrichten, en

dit met het hele gezin,’’ weet mede-

werkster Davinia Croes.

De gezinnen die zich in het vrij-

willigerswerk storten, zoeken vrij-

wel altijd een sociaal project op,

zoals een weeshuis, een crèche of

een school. Lieke Vermeer van Pro-

jects Abroad: ,,Die projecten zijn

voor iedereen heel toegankelijk en

je hebt er geen specifieke ervaring

voor nodig.’’ Dat is wel een vereiste

voor medische projecten, die zeer

populair zijn onder geneeskunde-

studenten. ,,Ze doen buitenlandse

ervaring op en zien de gezondheids-

zorg van een heel andere kant.’’

Daarnaast zitten natuurprojecten

in de lift, merkt directeur Barry

Harzevoort van Activity Internatio-

nal. ,,Je kunt daarbij denken aan het

helpen dieren tellen in Afrika, oli-

fantengedrag observeren, meelopen

in een apenhotel.’’

Harzevoort ziet eveneens meer

toeloop van anderen dan de jongvol-

wassen doelgroep. ,,Steeds meer

stelletjes of moeders met hun doch-

ter gaan samen op pad.’’ Hij noemt

bewust de vrouwelijke gezinsleden,

want vrijwilligerswerk is een over-

wegend vrouwelijke aangelegen-

heid. ,,Onze deelnemers zijn voor 75

tot 80 procent vrouwen.’’

Gezinnen met jongere kinderen

kunnen bij Activity International

nog niet terecht, omdat de partner-

organisaties ter plekke daartoe niet

zijn uitgerust. ,,Voor een gezin moe-

ten faciliteiten vaak wat worden

aangepast, denk aan de accommo-

datie en het vervoer. En de bestem-

ming moet veilig zijn.’’

Dieneke Holstein zocht ook heel

bewust een project waar zij haar

kroost makkelijk mee naartoe kon

nemen. ,,Ghana is een veilig land,

Engelstalig en grotendeels christe-

lijk. En ik wist dat dit project goed

geregeld was. Dat vond ik ook van

belang, met jonge kinderen. Daar

betaal ik graag iets meer voor.’’

Als ze alleen was gegaan, had ze

voor de gezondheidszorg gekozen,

maar met de kinderen leek het werk

met andere kinderen haar leuker.

Wellicht was ze in haar eentje ook

langer weggebleven dan 4 weken.

,,Maar met kinderen zit je nu een-

maal aan de schoolvakantie vast.’’

De Nijkerkse heeft de volledige

vakantie benut voor het doen van

vrijwilligerswerk, maar het kan ook

anders, voor wie op zijn verre be-

stemming ook nog wat trekpleisters

wil bezoeken. Zo bieden reisorgani-

saties als Shoestring en Koning Aap

toeristen sinds 2008 de mogelijk-

heid om een vrijwilligersproject aan

hun geboekte vakantie vast te plak-

ken. Ze kunnen zich nuttig maken

en het kost aan tijd niet meer dan

een week tot 10 dagen.

MEER ‘BAGAGE’
Niks voor Dieneke Holstein, zij had

zeker niet korter dan 4 weken willen

gaan. ,,Dat is eigenlijk nóg te kort,

de tijd vloog voorbij.’’ Met haar kin-

derschare is ze bewust op één plek

gebleven - ze hebben wel uitstapjes

gemaakt - om echt te kunnen erva-

ren hoe de Ghanezen leven. ,,De

mensen hebben hier niks, maar ze

zijn toch altijd vrolijk en vriendelijk.

In Nederland is iedereen maar met

zijn eigen ik bezig, we willen een be-

tere auto en een betere baan. Daar

wordt veel meer met elkaar geleefd.

Het is goed om daarover na te den-

ken, ook voor mijn kinderen.’’

En inderdaad, zoonMichael keert

met meer ‘bagage’ terug. ,,Van zo’n

ervaring leer je wat. Ik denk dat ik

thuis wel dingen anders ga doen. Ik

zet bijvoorbeeld nooit de tv uit,

maar daar ga ik beter op letten. Hier

hebben ze soms niet eens stroom.’’

Dieneke Holstein

‘Het is een
verrijkende
ervaring’
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