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Interview met de HelpCie
Onze eigen Versa Superhelden staan elke week weer klaar om
een steentje bij te dragen. Je zult er vast wel van gehoord hebben;
de HelpCie. Samen met stichting Handje Helpen zetten zij zich in
voor het goede doel. Wij spreken een aantal leden van de HelpCie
over hoe dat er nou precies uitziet en waarom het zo belangrijk
is.

Kun je voor de mensen beschrijven wat stichting Handje Helpen inhoudt?
Susanne; Handje Helpen is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen die
net een extra handje kunnen gebruiken omdat ze het zelf niet kunnen of niet in de
gelegenheid zijn. Dit kan zijn dat je gezellig gaat puzzelen met een oudere, iemand helpt
in het huishouden of bijvoorbeeld met kinderen iets gaat doen om de ouders te ontzien.

Hoe vind je bij Handje Helpen vrijwilligerswerk dat bij je past?
Robin; Je kunt aangeven wat voor maatje je leuk lijkt, bijvoorbeeld juist een kind of
een oudere. Als ze een match hebben gevonden dan krijg je informatie over de
hulpvraag en dan kun je bepalen of je dat interessant lijkt. Je wordt dus niet zomaar
aan iemand gekoppeld, je kan echt aangeven wat je leuk lijkt en wat niet.

Noah; Als je je aanmeldt om vrijwilliger te worden, wordt er eerst gekeken wie jij bent, w
aar je interesses liggen en voor wie je iets zou willen en kunnen betekenen. In een
gesprekje met een regiocoördinator wordt dan een soort van documentje opgesteld over
jou. Als er door Handjehelpen iemand is gevonden met een hulpvraag die bij jou past, ga je
bij diegene op bezoek om kennis te maken en om te kijken of er een beetje een match is
tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Dan kan je dus helemaal zelf kiezen of je je voor die
persoon wilt inzetten.

Wat zijn jouw ervaringen met stichting Handje Helpen? Hoe
merk je dat je iets bijdraagt?
Anna; Ik heb een hele positieve ervaring met Handje Helpen. Iedereen is erg
enthousiast en het geeft een heel voldaan gevoel om wat voor een ander te
kunnen betekenen!
Ik merk dat de hulp ook echt bijdraagt en dat de mensen het leuk vinden dat er
iemand is die de moeite voor ze doet.
Susanne; Ik zit zelf in een gezin waarvan de moeder borstkanker heeft en de
vader veel werkt om ze te kunnen onderhouden. Samen met de kinderen ga ik
dan huiswerk maken, een spelletje doen of even lekker naar buiten. Wat ik zelf
heel leuk vind hierin is dat je letterlijk even in een ander gezin zit, waardoor je
ook een andere kant leert kennen dan je eigen gezin en cultuur (zij komen
oorspronkelijk uit Marokko). Elke keer als ik daar kom, is die moeder heel blij
dat ik er ben en ook duidelijk heel dankbaar.

Interview met de HelpCie
Waarom zou je het anderen aanraden om vrijwilliger te
worden bij Handje Helpen?
Robin; Wat ik zelf zo leuk vind aan Handje Helpen is dat je echt een band krijgt met je
‘maatje’. Ik zie elke keer als ik langs ga dat ze er echt zin in heeft en dat is zo leuk om te zien!
Voor iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen, raad ik echt aan om even te kijken bij
Handje Helpen. Het is echt leuk om te zien dat iemand zo blij wordt als je langskomt!

Hoe ziet jouw dag bij Handje Helpen eruit?
Noah; Een dag is een groot woord, eerder een middagje :). Ik ga bijna elke woensdag
naar mijn maatje in Vleuten en dan ben ik daar ongeveer een uurtje. Ik help haar met
haar huiswerk en als ze dat niet heeft, spelen we meestal spelletjes. Ze heeft een
taalontwikkelingsachterstand, en dan help ik haar daarbij, maar er is altijd ruimte voor
een spelletje en een kopje thee!

Over de grenzen: !
Volunteer experience
In 2016 heb ik een maand vrijwilligerswerk gedaan in Nepal. Zoals velen
zich vast kunnen herinneren heeft een jaar eerder, in 2015, een enorme
aardbeving het land getroffen. Toen ik daar aankwam was de cultuurshock
dan ook enorm. Niet alleen de mensen en het land waren zo anders dan
Nederland/Europa, maar ook de grote armoede die heerste en alle kapotte
gebouwen maakten indruk. Daar begon mijn eerste vrijwilligersavontuur,
rijdend langs de verwoeste steden, op weg naar een basisschool waar ik zou
helpen opbouwen en lesgeven. Samen met andere Nederlandse jongeren
hebben wij kleine muurtjes gebouwd, geschilderd, lampen opgehangen en
de kinderen wat plezier geboden. Daarnaast gaf ik iedere dag van 9:0014:00 Engelse les aan kinderen van 6/7 jaar (groep 3). Ik vond het lesgeven
heel leuk en dankbaar. De gekste ervaring tijdens mijn verblijf vond ik het
ochtendritueel. Iedere ochtend ging er harde muziek aan (het volkslied) en
kwamen alle kinderen in een soort militaire optocht naar buiten. Eenmaal
in rijen op het ‘schoolplein’ (een stuk grond van 50 vierkante meter),
begon iedereen al zingend te marcheren. Ondertussen liep de rector van de
school door de kinderen heen, en schreeuwde naar alle kinderen die het
niet goed deden. Een indrukwekkend ritueel, maar voor hen de normaalste
zaak van de wereld.

- Verena
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Over de grenzen: !
Volunteer experience
In 2018 heb ik een maand vrijwilligerswerk gedaan in Cambodja. In
Cambodja zijn in tijden van het Khmer regime boeken verboden geworden
en hoog opgeleiden vermoord. Er is dus een tekort aan leraren en lesboeken.
Ik wilde graag meteen de reddende engel zijn maar dat bleek nog niet zo
makkelijk. Ik heb veel gesprekken gehad met de oprichters van
TuktukforChildren (de organisatie waar ik voor werkte). Hoe kan je iets
bijdragen zonder alleen maar je westerse ideeën op te leggen? Uiteindelijk
heb ik computer en engels les gegeven. Ook heb ik kunnen bijdragen door
aan de verbeelding van de kinderen te werken, die waarschijnlijk hun dorpje
nooit zullen uitkomen. Ik gaf presentaties over Nederland en over skiën. De
kinderen waren heel enthousiast en ik hoopte ze vooral te kunnen
inspireren! Ik deed ook werk zoals boeken vertalen en spelletjes bedenken.
Ik kreeg enorm veel bewondering voor mensen die zich hun hele leven
inzetten voor anderen, wat een geduld is er nodig om iets te verbeteren in
het systeem in Cambodja! het is misschien cliché om te zeggen maar ik denk
dat ik uiteindelijk meer geleerd heb van hen dan zij van mij. Ik leerde de
mensen en de cultuur zo goed kennen, echt een ervaring om nooit te
vergeten.

- liza

