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'Fĳn weer nodig te zĳn'
Vrijwilligers

In Rivierenland zijn duizenden vrijwilligers onmisbaar. 'De
Gelderlander' zet ze in de schijnwerpers. Deze keer Anneke
Schoonbergen uit Dodewaard.

Van HEIDI VAN DEN BOVENKAMP

ANNEKE SCHOONBERGEN IN DODEWAARD. FOTO WILLIAM HOOGTEYLING
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Toen Anneke Schoonbergen (58) in 2014 een hartstilstand overleefde,
kwam ze daarna thuis te zitten. ,,Ik ben gereanimeerd en moest
revalideren. Toen ik zo lang thuis zat, begon ik me steeds nuttelozer te
voelen. Ik kreeg de tip vrijwilligerswerk te doen en ben zo bij het Huis van
Dodewaard terechtgekomen.''

Schoonbergen verzorgt samen met andere vrijwilligers elke vrijdag de
inloopdag. ,,'s Ochtends zorgen we voor koffie, thee en een koekje.
Daarna gaan we het eten vooorbereiden.'' De vrijwilligers van het Huis
van Dodewaard bereiden een driegangenmenu van verse ingrediënten.
,,Het is heel gevarieerd wat we koken. Als iedereen het lekker vindt,
bewaren we het recept. Die recepten bundelen we in een boekje.''

Het Huis van Dodewaard is al enkele weken dicht en gaat voorlopig nog
niet open. ,,We brengen nu elke week brieven rond. Daar staat een puzzel
in, een verhaaltje en een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen als
ze het even niet meer zien zitten. Ook hebben we allemaal 5 liter soep
gemaakt en uitgedeeld en we hebben tulpen rondgebracht. Het is
natuurlijk een rottijd. Mensen zeggen dat ze zo eenzaam zijn.''

Met de bezoekers van het Huis van Dodewaard en hun familieleden en
kennissen heeft Schoonbergen dichtbundels uitgegeven. ,,Elk jaar maken
we een mantelzorgboekje. Mensen kunnen een gedicht of verhaal
insturen over hun ervaringen met mantelzorg.''

Ze heeft ook haar eigen dichtbundel. ,,Na mijn hartstilstand heb ik
ontiegelijk veel gedichten geschreven. Dat was mijn uitlaatklep. Ik krijg
er veel reacties op.''

Schoonbergen is blij dat ze weer bezig is. ,,Het is fijn dat ik weer nodig
ben. De mensen in het Huis van Dodewaard zijn altijd heel tevreden en
blij. 'Vrijdag is onze verwendag', zeggen ze.''

 


