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MEEDOEN IN WAGENINGEN

“We hebben er allebei een vriend bij gekregen”
Maatjesproject Humanitas
“Wat lekker om zo buiten te lopen in de sneeuw.
Dit is toch beter dan de hele dag binnen zitten te
gamen.” De 19-jarige Maxciul van de Weerd geniet
samen met Chiljon Teer van de winterse week. Ze
zijn maatjes, aan elkaar gekoppeld door Humanitas
Wageningen.
Het duo doet mee aan het project ‘Contact houden’.
Dat is er voor mensen die om diverse redenen moeite
hebben om deel te nemen aan de samenleving, hoewel
ze dit wel graag willen. Een vrijwilliger - een maatje helpt de deelnemer om de ‘gewone’ dingen te doen, die
door verschillende omstandigheden soms niet lukken.
Maxciul is zo iemand die graag mee wil doen. Maar in

de huidige tijd is contact met andere mensen extra
moeilijk. “Ik vertrouw mensen ook niet zo snel. Met
Chiljon heb ik dat wel, daarom is het heel leuk om
elke week twee uur met hem af te spreken zodat ik
regelmatig de deur uit ga. Maar gamen blijft ook heel
leuk hoor. Ik heb zelfs mijn eigen YouTube kanaal
Mexgames1000, waarop ik tips geef hoe je Minecraft
kunt spelen.”
“Ik woon nog niet zo lang in Wageningen en om de
stad beter te leren kennen zocht ik vrijwilligerswerk”,
legt Chiljon zijn motivatie uit. “Via een gesprek bij het
Vrijwilligerscentrum kwam ik in contact met Humanitas. Het maatjesproject is iets dat bij mij past. Ik kom

graag in contact met mensen. En het leuke is dat ik
er zelf ook echt iets aan heb. Maxciul heeft mij de afgelopen maanden de mooiste plekjes van Wageningen
laten zien. Ik durf gerust te zeggen dat we er door dit
project allebei een vriend bij hebben gekregen.”
Maxciul is het daar volledig mee eens. “We vertrouwen
elkaar en kunnen alles tegen elkaar zeggen. We kletsen over van alles en nog wat, soms ook over serieuze
onderwerpen waar we in ons leven tegenaan zijn gelopen. Chiljon motiveert mij om actief te zijn. Ik ga normaal gesproken graag naar de sportschool, maar heb
iemand nodig die mij daarin stimuleert. Nu de sportschool dicht is, wandelen en fietsen we veel. Dat is
ook leuk om te doen. Voor de komende maanden hebben we twee doelen: naar de McDonalds in Ede fietsen
en in de zomer wil ik zelfs graag naar Duitsland fietsen.
Maar daar moeten we dan nog veel voor trainen.”
“Dit is toch een prachtig verhaal”, zegt Corrie Kamphuis. Zij is coördinator van de maatjesprojecten van
Humanitas Wageningen. “Het is precies waar de projecten voor staan: op een laagdrempelige manier mensen helpen die het zelf lastig vinden om met anderen
in contact te komen. Afgelopen jaar zie je dat steeds
meer mensen daar problemen mee hebben, zeker
ook jongeren. We zijn dan ook heel blij dat we vanuit
het Perspectieffonds van Welsaam subsidie hebben
gekregen om het project ‘Contact houden’ uit te breiden. We hebben nu zo’n 50 koppels maar dat mogen
er absoluut meer worden. Graag zelfs, want voor
ongeveer 10 mensen hebben wij nog geen passend
maatje kunnen vinden.”
Wil je als vrijwilliger of deelnemer meer
weten over de maatjesprojecten van
Humanitas? Neem dan contact op met Corrie
Kamphuis, tel. 06-57595097, e-mail: maatjes.
nederrijn@humanitas.nl.

Max en Chiljon.

“Het is gezellig, je komt weer eens onder de mensen”
Mini-meetings Solidez
Waar ben jij aan gehecht? Wat zou jij doen met
1000 euro? Vertel eens iets over je grootste hobby. In Huis van de Wijk Ons Huis zitten vier mensen
aan tafel. Aan de hand van kaartjes met vragen vertellen zij onder het genot van een bakkie koffie wat
hen zoal bezig houdt.
Het zijn deelnemers aan zogenaamde mini-meetings
van Solidez. Thea Mulders is een van de begeleiders van
Solidez. Zij vertelt waarom de mini-meetings zijn gestart. “Wij verzorgen al jaren Thuisbegeleiding. Met vijf
collega’s ondersteunen wij mensen die een beetje hulp
nodig hebben. Sommigen lopen vast in het huishouden,
anderen hebben moeite met hun financiën, soms gaat
het in gezinnen niet helemaal goed. Wij helpen hen om
daar meer structuur en regelmaat in te krijgen.”
In de huidige tijd met corona merkten Thea en haar
collega’s dat eenzaamheid bij hun cliënten een steeds

groter probleem werd. “Een deelnemer vertelde dat ik
nog als enige bij hem thuis kwam. Dat is heel schrijnend, daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier
waarop zij toch anderen kunnen ontmoeten. Die hebben wij gevonden in de mini-meetings. Met een klein
groepje komen wij dan coronaproof bijeen in een van
onze Huizen van de Wijk, Ons Huis, de Pomhorst en De
Nude. Op een laagdrempelige manier praten we over
wat er zoal in hun leven gebeurt. We hebben een paar
kaartjes met vragen om het gesprek lekker luchtig te
houden.”
De 41-jarige Wouter is een keer bij een mini-meeting
geweest, maar hij gaat zeker vaker komen. “Ik vond het
heel gezellig en je komt weer eens onder de mensen.
Dat is in de huidige tijd toch lastig. Ik kon vertellen over
mijn hobby’s miniatuurbouw en aquariums. Ook hadden we open gesprekken over wat ons allemaal bezig
houdt.” Een dame vult Wouter aan. “Normaal gesproken wandel ik graag met vriendinnen of ga ik bij mensen
op bezoek. Maar omdat ik zelf in een risicogroep val,
ben ik extra voorzichtig. Solidez heeft de mini-meet-

WageningenDOET
76 kaarten geschreven door 7 studenten van studentenvereniging VGSW belandden op de deurmat van
ouderen. En die kaarten zijn weer gemaakt door de Creatief-hobbyclub van de Pomhorst. De lockdown
hield de studenten niet tegen om zich belangeloos in te zetten voor deze doelgroep: “Juist nu hebben we
elkaar nodig. Veel mensen ervaren eenzaamheid en een kaartje op de deurmat maakt mensen blij!”
Hoe hielp WageningenDOET mee?
Ellen Scheenen van WageningenDOET bracht de studentenvereniging door de Creatief-hobbyclub van de
Pomhorst bij elkaar. Naast verbinding en coördinatie heeft WageningenDOET financiële ondersteuning
verleend voor de gebruikte materialen.

ings veilig georganiseerd. Dus ik vind het heel gezellig
om hier met andere mensen te kletsen.”
Thea luistert tevreden naar de verhalen. “De meeste deelnemers hebben dit soort reacties. Dus de mini-meetings leveren op wat wij in gedachten hadden.
En wie weet ontstaan er nog meer mooie dingen. Twee
deelnemers hebben al een afspraak staan om bij elkaar
thuis langs te komen. En hopelijk gaan ze als de Huizen
van de Wijk weer open mogen voor alle bezoekers, ook
eens meedoen met de andere activiteiten van Solidez.”
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