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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!

Carla ontvangt een vrijwilliger in haar laatste levensmaanden
door Marij Janssen, coördinator
Bij De Brug zijn er ook vrijwilligers die ingezet worden in de palliatieve of terminale fase van een
cliënt. Ze ondersteunen cliënten en hun naasten in de laatste levensmaanden in de thuissituatie, in
hospice Daniken en in woonzorgcentra van Vivantes. Cliënt Carla* geeft ons een kijkje hoe ze het
bezoek van vrijwilliger Marlie* ervaart die bij haar over de vloer komt. Hoewel geen enkele inzet in
de laatste levensfase standaard te noemen is, wijkt de inzet in dit verhaal vooral af doordat de duur
een periode van meer dan 1 jaar beslaat. Normaliter gaat het om een periode van een aantal
maanden, weken en soms zelfs dagen.
Marlie vertelt: “De kennismaking vond plaats midden in de corona tijd en de stoelen stonden in de
woonkamer ver uit elkaar. Ik zat net toen Carla zei: ‘Nu vertel maar eens wat je hier komt doen’. Dit
gaf me de indruk dat ik met een zelfbewuste vrouw te maken had, een vrouw die weet wat ze wil. Er
komt ook zomaar een vreemde binnen die iets voor je wil betekenen. Al snel bleken we gezamenlijke
interesses te hebben zoals koken en naaien. Onbewust was Carla steeds dichter naar mij
opgeschoven met haar stoel. Op het einde van het gesprek zei Carla dat ik wel mocht komen, maar
verder geen andere vrijwilliger van De Brug."
Hoewel Carla ernstig ziek was vond ze toch de energie en de moed om samen met Marlie erop uit te
gaan. Ze noemt het zelf ‘de dag dat we uitgaan’ en verheugt zich erop. “Het is een heerlijk gevoel, er

wordt aan mij gedacht en daarom ben ik heel dankbaar. Die middag is altijd fijn en heerlijk”, vertelt
Carla.
Wat heeft Marlie kunnen betekenen voor Carla? Marlie: ”Als ik op bezoek kom dan praten we even
een uurtje. Daarna gaan we erop uit voor boodschappen, kleren kopen enzovoort en sluiten het
uitgaan altijd af met koffiedrinken. Vanwege het feit dat Carla weinig mensen om zich heen heeft,
ben ik ook meegegaan naar ziekenhuisbezoeken. En toen Carla met levensvragen stoeide, is na
gezamenlijk overleg de inzet van een geestelijk verzorger geregeld via het Centrum voor
Levensvragen.”
Als ik Carla vraag wat de vrijwilliger voor haar betekent zegt ze: “We kunnen goed met elkaar
opschieten en Marlie accepteert zaken van me die ze zelf minder prettig vindt (bijvoorbeeld het
roken van een sigaretje). Ze neemt de tijd voor me, kan goed luisteren en laat me uitspreken. De
vrijwilliger is fantastisch, ik kan haar niet missen.”
*Vanwege privacy redenen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij
Vrijwilligersorganisatie De Brug.

Terugblik
Stadswandeling
In mei zijn 2 groepen vrijwilligers op pad
gegaan met stadsgids Niek Bremen. Hij
heeft ze meegenomen in de historie van
Sittard. Niek Bremen blijkt een
onuitputtelijke bron van antwoorden te
zijn. Op elke vraag heeft hij een
antwoord.

Fort Sanderbout mocht natuurlijk niet
ontbreken bij de ‘stops’ tijdens de
wandeling. Prachtig uitzicht op de tuintjes
die in de schootsvelden weer in ere zijn
hersteld.

Jardin d'Isabelle. Deze tuin is een
onderdeel van ‘de geheime tuinen van
Sittard’. In deze tuin heeft zich een
liefdesverhaal afgespeeld. Het einde van
het verhaal was niet gelukkig maar dat
heeft geen effect gehad op de gezellige
sfeer in de groep.

Na de wandeling nog even genieten van
een terrasje op de Sittardse markt.
Vrijwilliger Marleen vertelt:
“Het was een mooie rondleiding met
interessante uitleg van de gids. Ik heb
ervan genoten! En het zonnige weer
hadden we ook mee, zodat de route nog
mooier was. Het is ook weer heel fijn om
de vrijwilligers te zien en bij te praten.
Bedankt!“

NETWERKTRAINING
Vrijwilligers worden vanaf 2023 voor
een periode van 2 jaar gekoppeld aan
een cliënt. In deze periode gaan ze
samen met de cliënt kijken wie er nog
meer iets voor de cliënt kan betekenen.
Zodat wanneer de inzet van de
vrijwilliger vervalt de hulpvraag van de
cliënt is ingevuld. Dit jaar wordt elke
maand de netwerktraining verzorgd
door een van de coördinatoren.
Tijdens deze netwerktraining leren
vrijwilligers hoe ze naast het opbouwen
van een vertrouwensband met hun
cliënt ook kunnen onderzoeken of dat
het netwerk van de cliënt anders
ingezet kan worden. Maar waar de
training het meest om draait, is het
veranderen van de manier waarop men
kijkt naar de cliënt. Positieve
gezondheid speelt hier uiteraard een
grote rol in.

De Brug viert feest!
door Thea Verstappen, bestuurslid

Ja hoor, het is zo ver! Vijfentwintig jaar geleden, in 1997 de vorige eeuw, is de stichting
Vrijwilligersorganisatie De Brug, opgericht. Deze mijlpaal gaan we vieren, want die is het grootste
bewijs van hoe belangrijk we zijn voor de maatschappij en medemens. En omdat we er zeker van zijn
dat we in de toekomst nog meer nodig zijn dan we nu al zijn geweest!
In dit bericht kondigen we alvast de datum aan, het tijdstip en waar we het jubileum vieren, zodat
vrijwilligers en hun cliënten er bij aanwezig kunnen zijn. Vergeet niet de datum en tijdstip in uw
agenda te noteren.
De viering van het jubileum vindt plaats op donderdag 29 september van 15.00 uur 18.00 uur en we
vieren dit in het Hubertushuis De Boew in Geleen. Genodigden ontvangen nog een uitnodiging.
Oud-voorzitter de heer John Schreurs vertelt:
“Op een zolderkamer in de Steegstraat te Sittard start in 1999 een geheel nieuw bestuur. Ik mocht
als voorzitter zoeken naar de voortgang van De Brug. In het begin verhuisden we naar Watersley,
korte tijd later kwam er een coördinator bij, vrijwilligers zorgden voor de opvang en er startte nog
een administratief medewerkster. Minka werd coördinator en daarna kon het bestuur samen met
haar en de vrijwilligers werken aan op maat geleverde zorg door de vrijwilligers. Onze naam was
Thuishulpcentrale de Brug. Het aantal hulpvragen groeiden. De vrijwilligers kregen de nodige
ondersteuning en konden voor alle vragen terecht bij Joseppe en Marjon. Caroline nam het
coördinatorschap van Minka over. De focus kwam te liggen op ondersteuning van de vrijwilligers in
de verschillende sectoren, cursussen, terugkoppeling, onderlinge contacten en een jaarlijks uitstapje
met een dank-attentie. Het team en bestuur had de handen vol. De naam werd De Brug. We kregen
bekendheid, de gemeente zorgde voor de centen evenals de subsidie voor de terminale zorg door
VWS.
Trots kon ik vertrekken in 2014, de vrijwilligers leverden hulp op een hoog niveau, waren goed
gevormd en kregen directe ondersteuning van de dames op het kantoor. Nieuwe keuzes werden
gemaakt, het bestuur dacht mee en de voorzitter was aanwezig bij het wekelijks maandagoverleg.
Kortom: De Brug kreeg het hart van de vrijwilliger die met een glimlach zijn/haar werk deed. Zo zijn
we nu bekend. Ik hoop dat dit nog zo is. Proficiat met jullie jubileum.”
John Schreurs, voorzitter 1999-2014

Ervaringen van een riksja-piloot
door Maria Vroomen, riksja-piloot vrijwilliger
Na een gedegen opleiding in augustus 2021, door Marijke Baart en Hans Huisman, op de
parkeerplaats van het sportpark in Geleen werd ik bevorderd tot riksja-piloot. Nog een proefritje
gemaakt met een oud-schoolvriendin en haar buurvrouw om de fijne kneepjes van de riksja onder de
knie te krijgen en ik was klaar voor het echte werk.
Al bij de eerste aanvraag van een zorgcentrum heb ik mij
aangemeld als beschikbare piloot. Samen met Marijke ging de
tocht eerst met (lege) riksja naar Sittard. Dit was een zeer
leerzame ervaring, want je komt op plaatsen waar je denkt dat
je niet met de riksja doorkomt (paaltjes of smalle fietspaden),
maar dan blijkt dat de fiets toch niet zo breed is, gelukkig.
Aangezien ik niet zo groot ben, kwam ik er ook achter dat het
fijn is als de kap van de fiets op spanning staat, zodat deze niet
kan opbollen door de wind, wat het zicht op de weg kan
belemmeren. De ritjes met de bewoners van het zorgcentrum,
door het park en de binnenstad van Sittard werden zeer
gewaardeerd. We moesten de elektrische ondersteuning van de
riksja wel goed gebruiken bij het oprijden van het bergje naar de
ingang van het zorgcentrum. Vandaar dat de accu bij het naar
huis rijden volledig leeg was. Volgende keer oplader meenemen!
De ritjes voor een zorgcentrum in Schinnen waren zeer bijzonder. Omdat het Prinsjesdag was hadden
we gezelschap van “koningin Maxima”, gehuld in een mooie oranje jurk met bijpassende hoed,
natuurlijk.
Na een natte winter, vrijwel zonder aanvragen voor riksja-ritjes, hebben we in de lente enkele
promotie-toeren gemaakt langs verzorgingstehuizen en dagbesteding centra van de Westelijke
Mijnstreek. Dit heeft geresulteerd in wekelijkse aanvragen voor de riksja-fietsen.
Wat is het toch fijn om minder mobiele mensen zo’n leuk uitje te bezorgen! GEWELDIG!
-------------------------------------------------------Zin in een ritje?
Wij komen u thuis ophalen, u wordt vooraf gebeld en we bespreken wat mogelijk is. Stuur een e-mail
naar: fajwestelijkemijnstreek@gmail.com of bel met 06-18 22 54 50 of 06-41 06 99 48. We kunnen
dan snel een afspraak regelen.

Afscheid coördinator Marjon
door Marjon Hermans, coördinator
Beste allemaal,
In de vorige Nieuwsbrug kondigde ik nog enthousiast aan dat ik vanuit mijn rol als coördinator meer
de focus zou gaan leggen op de doelgroep dementie. Daar ben ik toen ook fanatiek mee aan de slag
gegaan, maar ineens kwam er iets op mijn pad waarbij ik keuzes moest maken. Door een toevallige
samenloop van omstandigheden kwam er namelijk een vacature in beeld waar ik zeker wel interesse
in had. Na veelvuldig overwegen, daarbij kijkend naar mijn leeftijd, de perspectieven, de uitdaging en
de nieuwe mogelijkheden, heb ik besloten de gok te wagen.
Per 1 juli zal ik gaan stoppen bij De Brug in mijn rol als coördinator. Wanneer deze Nieuwsbrug bij
jullie terechtkomt, ben ik dan ook niet meer werkzaam bij De Brug.
Ik aanvaard een functie als office medewerker bij het Knooppunt Informele Zorg in combinatie met
een functie als mantelzorgconsulent bij PIW te Beek.
In de 14 jaar die ik bij De Brug werkzaam ben geweest, heb ik veel zien veranderen. Ik heb diverse
collega’s zien komen en gaan, evenals vrijwilligers. Dit is begrijpelijk en logisch in een steeds maar
weer veranderende maatschappij. Ik heb altijd met veel plezier binnen deze organisatie
gefunctioneerd. Hierbij wil ik dan ook alle vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers, casemanagers,
huisartsen en alle andere professionals waarmee ik te maken heb gehad gedurende mijn werk bij De
Brug bedanken voor de fijne samenwerking, de contacten en alles wat we met elkaar hebben
opgezet.
En ik ga jullie zeker allemaal missen.
Dank voor alles!
Ik wens jullie alle goeds toe in een goede gezondheid met nog vele bijzondere momenten in jullie
leven. Koester deze en maak mooie herinneringen.
Sommige zaken kun je niet meer overdoen, dus laat deze niet voorbijgaan!
Lieve groetjes van mij.
Marjon

Agenda
AUGUSTUS 2022
Geen activiteiten
SEPTEMBER 2022
23 september Training Netwerkversterking voor alle vrijwilligers
29 september 25-jarig Jubileum De Brug
OKTOBER 2022
19 oktober Training Netwerkversterking voor alle vrijwilligers.
11 oktober Workshop Vitaliteit verzorgd door Coredaet
NOVEMBER 2022
29 november Training Netwerkversterking voor alle vrijwilligers
14 november Jubilarissen van De Brug in het zonnetje
DECEMBER 2022
14 december Jaarafsluiting

