
 

Rins Wijngaarden (vrijwilliger van Maatje in Zeeland maar 

met een warm hart voor aan-z)  

Rins is in 2007 begonnen met vrijwilligerswerk bij aan-z. Hij 

deed voornamelijk klusjes bij de mensen thuis en vervoer voor 

welkomboerderijen en particulieren. Rins wilde zijn steentje 

bijdragen om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. 

Destijds was er een vriend van Rins die als vrijwilligerswerk 

personen alarmeringen aansloot bij de mensen thuis. Helaas 

werd deze vriend ernstig ziek en kon hij dit vrijwilligerswerk 

niet meer uitvoeren. 

“Ik heb toen (dat was in 2009) contact opgenomen met Theda Traas 

van aan-z en aangegeven dat ik dit over wilde nemen van hem omdat 

hij hier niet meer toe in staat was helaas. Het was toen al bekend dat 

hij ook niet meer terug zou komen als vrijwilliger. Theda heeft het 

toen snel geregeld voor mij. De volgende dat zat ik al in Middelburg voor een korte cursus en kon ik aan de 

slag. Door de drukte voor stichting personen alarmering, heb ik toen mijn werk als vrijwilliger bij aan-z 

stop gezet.” 

Rins is verantwoordelijk voor de alarmsystemen in Axel, Magrette, Spui, Zuiddorpe, Overslag en 

sinds een paar jaar ook in Koewacht. Hij sluit de nieuwe alarmsystemen aan en geeft uitleg aan 

de mensen hoe het precies werkt. Daarnaast gaat Rins ook langs als een systeem niet goed werkt 

of als er toch nog vragen zijn.  

Het leukste vind Rins aan het vrijwilligerswerk dat hij allerlei soorten mensen tegen komt.  

“Ik ben positief ingesteld en vind het leuk om dat over te dragen. Met humor kom ik altijd een heel eind bij 

de mensen en dat is leuk om te zien. Ik krijg ook altijd positieve reacties van de mensen en dat geeft een 

goed gevoel. Wat me de laatste tijd wel vaak opvalt is dat veel mensen eenzaam zijn. En dat baart me wel 

eens zorgen.” 

Vanuit aan-z zijn we erg blij met de samenwerking met Rins want hij is voor ons de ogen en oren 

van de wijk. Hij neemt regelmatig contact op met ons om zijn zorg uit te spreken waar wij dan 

weer mee aan de slag kunnen.  

“Al de jaren vanaf 2007 heb ik ook met aan-z met gegevens van Personenalarmering mijn werk kunnen 

doen als vrijwilliger. aan-z gaf aan mij door als er iets loos was met een alarm of als er een nieuwe 

alarmplaatsing aan zat te komen. Tegenwoordig is dat enigszins veranderd.” 

Naast zijn vrijwilligerswerk bij maatje in Zeeland is Rins ook actief met het bouwen van 

modelboten. Verder is hij mantelzorger voor zijn vrouw en zijn schoonmoeder. Kortom een bezig 

bij!  

Rins, we willen je hartelijk bedanken voor je inzet en de fijne samenwerking!  


