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Alette Beens

Nienke Verdoes
Vervoervrijwilliger 
Keizershof, Kroonheim

Sinds de zomer ben ik vervoersvrijwilliger gewor-
den bij logeergroep de Keizershof in Uddel. Ik ben 
Nienke, 20 jaar oud en woon in Uddel. Ik heb me wel 
afgevraagd of vrijwilligerswerk wel iets is voor mij als 
jonge meid. Maar juist dan is het leuk en waardevol 
om te doen! Je kan genieten van de mooie momen-
ten en hebt gemakkelijk een klik met de logés. Het 
leek me erg leuk om naast mijn werk in de ouderen-
zorg iets extra’s te kunnen doen wat niet veel tijd kost, 
maar waar ik iemand toch mee kan helpen en ik mijn 
voldoening uit kan halen. Mijn eigen broer maakt ook 
gebruik van vrijwilligers, hierdoor weet ik hoe waarde-
vol vrijwilligers zijn. 

“Is vrijwilligerswerk wel iets 
voor mij als jonge meid?” 

De mooie momenten zijn toch wel de kleine dingen 
die de logés zeggen of doen. Zo moest ik eens een 
logé ophalen in Barneveld, die mij totaal niet kende, 
maar me wel duidelijk kon maken om de muziek har-
der te zetten. Met als gevolg dat hij mee begon te zin-
gen met de psalmen. Dit gebeurt ook regelmatig in de 
Adullam bus die ik rij vanuit Zwolle. Wilt u deze mooie 
momenten ook niet missen en kunt u 1 of 2 uurtjes per 
week missen om onze lieve logés te vervoeren? Laat 
het dan weten!

Meewerkend teamleider 
Keizershof, Kroonheim

Ik werk inmiddels 5 jaar bij Adullam, eerst als bege-
leider in Staphorst. Nadat we in 2019 te horen kregen 
dat de logeergroep naar Kroonheim zou gaan, stond 
ik voor een lastige keuze, want de logés lagen me 
dicht aan het hart. Even daarvoor attendeerden colle-
ga’s mij op de functie meewerkend teamleider. In de 
eerste instantie hield ik de boot een beetje af en gaf 
ik als reden ‘als ik het ooit doe, dan voor de logeer-
groep’. Uiteindelijk heb ik de sprong in het diepe 
gewaagd. Het was en is een hele klus om de logeer-
groep op te zetten, maar met fijne collega’s om me 
heen mogen we heel dankbaar zijn voor waar we nu 
staan. Daarom zijn we extra blij met (vervoers)vrijwil-
ligers die onze logés naar school brengen. 

“Een afwisselendere baan 
kan ik niet krijgen!”

Het mooie van deze functie is dat je met logés werkt 
en een team aanstuurt. Doordat je op een groep 
werkt weet je wat er speelt en geeft mij het gevoel 
van ‘samen doen’ met je team. Daarbij is het ook fijn 
dat ik een team van teamleiders en een manager 

om me heen 
hebt. Dat geeft 
vooral voor 
een begin-
nend team-
leider meer 
draagkracht. 
Twijfel je om 
een de stap te 
zetten? Spring 
eens in het 
diepe!

Adullam Contact   |   29

3 FE
B

R
U

A
R

I 2021 
 38E

 JA
A

R
G

A
N

G
 

 N
U

M
M

E
R

 10
»

 W
W

W
.TE

R
D

E
G

E
.N

L

* 3 februari 2021 * NR. 10 * € 5,50„Wat 
ik nooit 

van mezelf 
had gedacht”

brengt kleur en inhoud 
in het dagelijks leven

en verder...
* DE ZEGEN VAN EEN BURN-OUT 

* KLAAS SLEGT HEET NU JOSUA OSSENDRIJVER 

* KLEIN BEHUISD * BANG VOOR JE BORD

Sifra en Sara werden na 27 

weken zwangerschap geboren

Verloskundige 

Henrieke de Wit: 

”Bevallingen zijn 

kers op de taart”

DRIE MOEDERS 
OVER OPVOEDEN

7.500 m2  |  Batterijenweg 19, Kesteren  |  debongerd.nl

In onze showroom in Kesteren zijn weer veel 

nieuwe items binnengekomen. Nieuwe meubelen 

in de ons zo kenmerkende landelijke woonstijl. 

Tijdloos en toch vernieuwend. Laat je inspireren.

Nieuw binnen
bij De Bongerd

Adv Terdege 210x270mm feb.indd   1 15-01-21 (wk 2)   16:10
108.indd   108 21-1-2021   09:57:46

 Ga naar terdege.nl/adullam, bel 055-5390498 of scan de code

Thomas en Robbert 

bezoeken een mannelijke 

verloskundige

NUMMER 10
3 februari 2021

BABY’S 

Dagboek  
van een 

”big brother”

AAAAH, KITTENS! KEUKENKLASJE  ZWEVEN  MAAR!

Doe mee met de babyquiz 

en maak kans op een 

leuke prijs!

verloskundige

Knutsel 

een heel bijzonder 

kraamcadeautje 

van touw

„Wat 
ik nooit 

van mezelf 
had gedacht”
van mezelf 
had gedacht”
van mezelf 

Verloskundige 

DRIE MOEDERS 
OVER OPVOEDEN

Nu
1e maand 
GRATIS

+

ELKE 2 WEKEN
2 MAGAZINES

IN JE BUS!

Elke twee weken ons blad op de mat!
Terdege, vol eerlijke interviews, interessante 

columns én het leuke kindermagazine Kits.
 Ontvang nu eerste maand gratis

bij een jaarabonnement.


