Vrijwilliger in ’t zonnetje, januari 2019
Mariëtte Adam-Buijck
In het kader van bovenstaand thema, mocht ik op bezoek bij Mariëtte. Mariette woont een groot deel van
haar leven in Biervliet.
Toen haar werkzame leven bij Zorgsaam als personeelsadviseur bijna ten einde was, ging ze eens informeren bij collega’s waar zij nuttig vrijwilligerswerk kon gaan doen.
Want immers….ze wilde ook iets voor een ander kunnen betekenen.
Na een intake gesprek met Bart, startte ze bij de Formulierenbrigade,
toen nog o.l.v. Marjan. Daarnaast verzorgde ze ook een aantal incidentele specifieke zaken.
Naast haar vrijwilligerswerk bij aan-z, was en is ze al actief in raden en
besturen. Zoals : Adviesraad WMO, Parochie Kern Commissie vertegenwoordiging Biervliet en het Bestuur Zorgmix van de club van gepensioneerden van Zorgsaam.
Mariëtte is sinds januari 2015 vrijwilligster bij aan-z.
Bij de formulierenbrigade draait zij mee in Terneuzen in De Veste.
Zij vindt het prettig om dit per keer met zijn tweeën te draaien.
Je kunt immers altijd van elkaar leren en kennis delen.
Om een goede vrijwilligster te kunnen zijn bij de formulierenbrigade, vind zij het belangrijk om integer te
zijn. Daarnaast zijn kennis van zaken en kennis kunnen onderhouden belangrijk in het belang van de
burger. Je moet in het soort vrijwilligerswerk wat zij doet, breed kunnen kijken, signaleren, grenzen kunnen aangeven en doorverwijzen.
Mariëtte vind het een fijne groep vrijwilligers om mee samen te werken. Je kent elkaars specialiteit, waar
je de burger naar door kan verwijzen. Je geeft de burger dan aan, dat de juiste persoon op die dag aanwezig is. Door een duidelijke planning iedere keer, weet iedereen waar hij aan toe is. Ze weet ook, dat ze
terug kan vallen op de medewerkers van aan-z, die nu de formulierenbrigade begeleiden. Jacqueline,
Marielle en Wendy. Daarnaast doet het haar goed, dat mensen terugkomen, omdat ze je vertrouwen in het
werk wat je voor hen verricht. Dan heb je echt het gevoel dat je iets voor hen kan betekenen.
We hebben het uiteraard niet alleen over haar vrijwilligerswerk gehad, maar breed gekeken.
We constateren, dat burgers niet altijd een krant hebben, of digitaal kunnen. Wat haar opvalt is, dat de
dubbele pagina’s van aan-z in het ZVA wel altijd goed bekeken worden, misschien ook op die manier
eens werven? Want ook zij weet, dat vrijwilligers altijd welkom zijn!
Mariëtte, bedankt voor je inzet en het fijne gesprek.

