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Hallo,
Ieder kwartaal praten wij je bij over de ontwikkelingen binnen Vrijwilligersorganisatie De Brug. Wil je
meepraten? Laat het ons dan weten.
Veel leesplezier en een fijne dag gewenst!

Bestuur aan het woord
door Ilmar Woldring, voorzitter
Om met de deur in huis te vallen: kent ú organisaties die geen plannen maken? Omdat ze dat niet
hoeven? Of er geen heil in zien? Of het wel van plan zijn, en de handschoen ook serieus willen
oppakken, maar iedere keer toch de waan van de (eerstkomende) dag de overhand laten krijgen?
Misschien maakt mijn vraag u een tikje ongerust. Wel, dat hoeft niet. Want bij De Brug worden wel
degelijk plannen gemaakt. De realiteit en reële verwachtingen, gebaseerd op kennis, kunde en
ervaringen van onszelf maar zeker ook van derden, vormen er het vertrekpunt van. Natuurlijk altijd
met een professionele flexibiliteit in ons achterhoofd voor wanneer De Brug niet anders kan dan
meebewegen met de veranderingen in de wereld om ons heen.
Achter ons ligt een periode waarin ook De Brug heen en weer is geslingerd door beperkingen in
allerlei soorten en maten. Dat we er ondanks alles in geslaagd zijn betekenisvol te blijven voor
honderden en misschien zelfs wel enkele duizenden mensen in de Westelijke Mijnstreek, is een
pluim op de hoed van onze vaste medewerkers en een waarachtig compliment aan het adres van
onze talrijke vrijwilligers. Dat wij vanuit Geleen nu weer zinvolle activiteiten kunnen gaan plannen
met een redelijke mate van zekerheid dat die ook daadwerkelijk zullen doorgaan en dat ook nog eens
min of meer op de voorbedachte manier – dat stemt ons optimistisch. En geeft ons ook de energie

om te kijken naar aanvullende inzetmogelijkheden. Dat is althans ons plan. Daarover de volgende
keer vast méér.
Dat digitaal communiceren qua methode en middel in onze plannenmakerij een rol blijft spelen,
staat voor de meeste communicatiedeskundigen wel vast. De pluspunten zijn inderdaad
ontegenzeglijk groot. Maar fysieke communicatie biedt per saldo toch wel een duidelijke
meerwaarde. Een handdruk, een schouderklopje, een por in de ribben, maar ook een stralende lach –
dát is pas echt hoe je wilt dat we met elkaar omgaan. En dat zijn we dus vast van plan!

De avonturen van… Agathe en Jo
door Anniek Aben-Hendrikx, coördinator
Agathe is al jaren vrijwilliger bij De Brug en heeft een bijzondere band met haar cliënt Jo, die ze al
bijna 2 jaar bezoekt. Samen ondernemen ze van alles en merkt Jo dat hij eigenlijk nog veel meer kan
dan hij dacht.
Begin maart stap ik op een zonnige lentedag bij Agathe naar binnen waar zij mij samen met Jo
verwelkomt. Agathe haalt Jo om de week op en dan ondernemen ze elke keer weer wat anders. “Wat
gaan we doen?,” vraagt Jo dan. En elke keer is het antwoord van Agathe: “Dat is een verrassing.” Jo
vindt dit prachtig. En zo tref ik ze dit keer bij Agathe thuis aan. Vandaag staat wafels bakken op de
planning. “En ijs eten”, zegt Jo die zich al verheugt op zijn 3 bollen ijs. Welke smaken? Dat weet hij
even niet meer. Jo heeft al een aantal jaren dementie en vertelt mij dat hij het gevoel heeft dat hij
achteruit gaat. Agathe wil daar niets van weten en zegt met een knipoog: “Ik heb hem in al die tijd
nog nooit achteruit zien lopen, alleen maar vooruit!”

Ik ben nog geen 5 minuten binnen of de grapjes vliegen me al om de oren. Ze lachen samen wat af en
dat kan Jo goed gebruiken. Door de dementie worden de gaten in zijn geheugen steeds groter en
lijken sommige simpele handelingen abracadabra. Hoewel hij opeens veel meer blijkt te weten en
kunnen wanneer hij samen met Agathe op pad is. “Alsof er opeens een laatje opengaat”. Nou is
Agathe ook niet iemand die snel een ‘nee’ of ‘dat kan ik niet’ accepteert. “Dat kan ik niet, ken ik
niet”, roept ze vaker als ze Jo een pen geeft en een papier onder zijn neus schuift. De eerste keer dat
hij zijn naam probeert te schrijven gaat het alle kanten op en heeft hij opeens wel 6 verschillende
handtekeningen. Na een paar bezoekjes van Agathe, waarbij hij steeds even oefent, kan hij weer zijn
eigen naam schrijven!

Voordat Jo dementie kreeg, woonde hij met zijn vrouw in België in een huis met een groot stuk land
eromheen. Ze woonden daar samen met heel veel dieren. Als groot dierenliefhebber, al van kleins af
aan, was Jo erg gesteld op zijn dieren. Pino en Paco, de ezeltjes, hebben wel een heel bijzonder
plekje in zijn hart. Toen ze naar Nederland verhuisden heeft hij afscheid van ze moeten nemen.
Gelukkig heeft Kasteelpark Born ze een fijn plekje gegeven en daar bezoekt hij ze dan ook nog
regelmatig samen met Agathe. Hij hoeft ze maar te roepen en ze komen aan gerend. “Ze herkennen
me nog steeds”, vertelt Jo met een brok in zijn keel.

Wanneer we aan de keukentafel zitten en Jo zijn best zit te doen op het rollen van balletjes deeg
voor de wafels halen ze samen herinneringen op. Over de wandelingen, waarbij een terrasje pakken
niet mag ontbreken voor zoetekauw Jo die zichtbaar blij wordt als hij terugdenkt aan de zelfgebakken
vlaai. Het samen gaan bekijken van een brug in aanbouw wat hem terugbrengt bij zijn oude werk als
architect. Of de schilderijen die Jo zelf heeft gemaakt en waarvan Agathe er twee in haar huis heeft
opgehangen. En die keer dat Agathe Jo verraste met een rit in de Riksja. “Wat een leuke dag was
dat!”, glimlacht Jo.
Bij het weggaan vertelt Agathe me: “Nu kan hij zich nog dingen herinneren, dus ik wil zoveel mogelijk
met hem ondernemen. Daar maak ik dan foto’s van, zodat we altijd samen herinneringen kunnen
ophalen wanneer hij het niet meer weet.”

Terugblik: Kerst drive-tru
De kerst drive-tru die we in 2020 noodgedwongen hadden georganiseerd, is ons zo goed bevallen dat
we het in december 2021 weer hebben gedaan. Op deze manier konden we toch even onze
vrijwilligers weer persoonlijk ontmoeten en een presentje overhandigen!

Coördinator dementie
Mijn naam is Marjon Hermans en ik werk
al meer dan 10 jaar als coördinator bij De
Brug. Sinds kort ben ik actief als
coördinator dementie. Voor mij een
nieuwe weg binnen mijn functie met
nieuwe uitdagingen die ik graag
aanga. Wat houdt het in en wat kan ik
voor jou betekenen?
Graag licht ik dit persoonlijk toe in een
vlog. Deze kun je via deze link bekijken:
https://youtu.be/sYKuWCNW5xk

Gratis ritje met de riksja
Herinnert u zich dat gevoel van de wind door uw haren? Misschien is het al lang geleden dat u een
heerlijke fietstocht maakte. Lekker in uw eigen tempo, genieten van het weer en van de omgeving.
‘Fietsen Alle Jaren Westelijke Mijnstreek’(FAJ) wil u dat gevoel weer teruggeven. Samen met een
andere passagier gaat u in een riksja op stap, bijvoorbeeld langs plaatsen waar u vroeger heeft
gewoond of gewerkt. Of gewoon toeren met een heerlijke kop koffie en een stuk vlaai onderweg.
Consumpties onderweg zijn voor eigen rekening.
Een andere mogelijkheid is een rit waarbij u een speciale trip wordt aangeboden, langs een aantal
bijzondere culturele plekken in de eigen omgeving. Samen met uw medepassagier en met de
riksjapiloot deelt u de herinneringen. En wie
weet komt u nog wel een oude bekende
tegen!
De ritten vinden plaats in gemeente SittardGeleen, Beek, Stein en (voormalig) Schinnen.
Gratis ritten kunt u boeken via e-mail
fajwestelijkemijnstreek@gmail.com.
FAJ is volledig afhankelijk van giften en
sponsoring. Donaties zijn dan ook uiteraard
altijd welkom. U kunt uw donatie overmaken
naar rekeningnummer NL26RABO0130504939
t.n.v. Stg. Vivantes Zorggroep. Doe dit o.v.v. FAJ Westelijke Mijnstreek of riksja’s FAJ.
KICK-OFF
Vrienden van de riksja’s zijn uitgenodigd voor de officieuze kick-off van een nieuw seizoen ‘de wind
door je haar’ op zaterdag 9 april vanaf 14.00u in de conferentiezaal (etage 4) Bunderhof, Beneluxlaan
1, 6164 EM te Geleen. Er is tevens de gelegenheid om een ritje te maken met onze riksja’s.

Wie is Dalisha?
Ik ben Dalisha, 18 jaar oud en ik loop stage bij De Brug. Mijn stage duurt van september 2021 tot juli
2022. De opleiding die ik volg heet maatschappelijke zorg. De dagen waarop ik stage loop zijn
donderdag en vrijdag. Op donderdag heb ik 1 cliënt en op vrijdag 2 cliënten. De cliënten waar ik ben
ingezet hebben een lichamelijke beperking.
Wat heb ik toch leuke cliënten! Op donderdagmiddag ga ik naar mevrouw H. Zij is slechtziend en ik
lees haar daarom de post voor. Als het weer het toelaat gaan we een klein ommetje maken in de
rolstoel. Op vrijdagochtend kletsen mevrouw J en ik gezellig de hele ochtend vol met een kopje thee
erbij. Op vrijdagmiddag ga ik altijd met mevrouw B de boodschappen doen. Dit is voor haar echt een
uitje. Ze weet precies wat ze nodig heeft en wil altijd verse bloemen voor het weekend meenemen
en wat lekkers voor ons! Ze heeft me zelfs al eens verrast. Toen ik aankwam had ze al het busje
besteld om samen naar de Makado te gaan. Ze heeft hier erg van genoten en daar geniet ik dan zelf
ook van.

Wist je dat…?
•
•
•
•
•

De Brug dit jaar 25 jaar bestaat
De Brug voor alle vrijwilligers netwerktrainingen verzorgd
Vrijwilligers daardoor nog beter hun cliënten kunnen helpen
Tuktuk en Betjak de namen zijn van onze riksja’s
De opening van het riksja seizoen plaatsvindt op 9 april 2022

