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Thuisinzet nog te onbekend

niet verdrietig te zijn.́ ´  
Van de zeventig vrijwilligers is 
slechts een handjevol man. ,,Vooral 
mannelijke cliënten vinden het wel 
fijn om een man aan bed te krijgen,́ ´ 
vertelt Wijnie Schmidt. Zij is een 
van de drie betaalde coördinatoren 
van ThamerThuis. ,,Onze thuisinzet 

is nog niet zo bekend. We worden 
vaak pas laat ingeroepen. Het mooi-
ste zou zijn dat we de laatste twee à 
drie maanden met iemand mogen 
meewandelen.́ ´
De thuisinzet is niet alleen fijn voor 
de cliënt, maar ook voor de man-
telzorger. ,,Doordat er drie tot vier 

uur per week een opgeleide vrijwil-
liger komt, wordt de mantelzorger 
ontlast. Door alle zorgtaken komt 
de mantelzorger nauwelijks aan 
zichzelf toe. Hij of zij kan dan even 
boodschappen doen of een uurtje 
naar de kapper zonder zich zorgen 
te hoeven maken. Als een gedeelte 
van de zorg wordt afgenomen, komt 
er ruimte voor de rustige momenten 
die je nodig hebt in de laatste fase. 
Ook in een instelling kan de zorg 
erg druk zijn. Als de vrijwilliger dan 
een paar uur op de kamer is, kan de 
verzorging even ander werk doen,’ 
legt Wijnie Schmidt uit. 
Volgend jaar bestaat ThamerT-
huis twintig jaar. Het begon met 
een initiatief voor het hospice van 
dr. Dalmeijer. Al vrij snel kwam de 
thuisinzet erbij. ,,De tendens is dat 
mensen steeds langer thuis moeten 
blijven in alle soorten van condities. 
Daardoor wordt er veel gevraagd 
van de mantelzorgers en het eigen 
netwerk. Wij kunnen daar vaak een 
rol in vervullen. De vrijwilligers 
doen het graag. We bestrijken een 
groot gebied. Ik hoop dat het meer 
bekendheid krijgt,́ ´ bepleit Wijnie 
Schmidt.    

Achtergrond

Kerstspecial van Jazz 
aan de Amstel 
UIthoorn Vannessa Thuyns en 
Leon Zautsen zijn zondag 24 
december de speciale gasten bij de 
kersteditie van Jazz aan de Amstel. 
Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla 
Zoet kunnen bezoekers genieten 
van kerstliedjes, jazz standards, 
eigen songs, evergreens en 
bewerkingen van bestaande 
nummers. 

Vannessa Thuyns deed afgelopen 
seizoen mee met The Voice of 
Holland en trad met haar coach 
Guus Meeuwis op in Ziggo Dome. 
Daarnaast toert zij met diverse 
theatervoorstellingen door het 
land, waaronder momenteel ‘The 
70’s unplugged’ en ‘Zingen met 
Hollands mooiste’. Leon Zautsen is 
muzikant en speelt naast saxo-
foon ook fluit, klarinet en nog 
meer blaasinstrumenten. Verder 
vertolkt het duo Below Home, 
bestaande uit de jonge talenten 
Mike Veenhof en Romy Laarhoven, 
deze avond zelfgeschreven liedjes. 
De band bestaat op 24 december 
uit Vannessa Thuyns (zang), Joos 
van Leeuwen (piano), Peter 
Bergman (bas), Olaf Keus (drums), 
Leon Zautsen (sax) en Shyla Zoet 
(zang en presentatie).De kerstspe-
cial van Jazz aan de Amstel vindt 
van 15.30 tot 17.30 uur plaats in 
Sjiek aan de Amstel, Marktplein 
11. Entree 3 euro.

Dickenskoor zingt 
christmascarols
UIthoorn Het Dickenskoor the 
X-mas Vocals verzorgt op zaterdag 
23 december een sfeervol 
kerstconcert in r.k. kerk De Burght 
aan Potgieterplein 2. Onder leiding 
van dirigent Ferdinand Beuse 
passeert een keur aan bekende en 
minder bekende christmascarols 
de revue passeren. Kerstkoor the 
X-mas Vocals bestaat ruim 15 jaar 
en telt ruim 50 zangers uit de 
wijde omgeving van Uithoorn. Het 
koor gaat tijdens het optreden 
gekleed in kostuums in de stijl van 
het Engeland in de tijd van Charles 
Dickens. Het kerstconcert is 
inmiddels een traditie geworden 
en is vrij toegankelijk voor 
iedereen. Na afloop wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. Het 
concert begint om 20.00 uur, de 
zaal is geopend vanaf 19.30 uur. 
Voor meer info: www.vocalcom-
pany.nl

Top2000 dienst in 
Uithoorn
AMSteLVeen Na een succesvolle 
dienst in 2015 houdt de Protes-
tantse Gemeente Uithoorn ook dit 
jaar weer een Top2000 dienst. De 
dienst vindt op zondag 31 
december om 10.00 uur plaats in 
De Schutse aan De Merodelaan 1.  
Het thema van deze speciale 
dienst is ´Een nieuw begin .́ Uit de 
Top2000 zijn bij dit thema 
passende nummers gezocht. Deze 
liederen worden door jongeren-
band Exodus live gespeeld en 
iedereen mag meezingen. De 
dienst staat onder leiding van 
dominee Joep Dubbink. Hij 
verbindt de liederen met teksten 
en uitleg. Na de dienst zijn 
bezoekers welkom om na te 
praten onder het genot van koffie, 
thee, warme chocolademelk en 
een oliebol.
 In heel Nederland worden in deze 
periode rondom Kerst en Oud en 
Nieuw, Top2000 kerkdienst 
gehouden. Voor meer informatie: 
www.top2000kerkdiensten.nl

 p Isa Verzeilberg doet mee aan verkoop van zelfgebakken cupcakes.

gegaan met een echt ondernemers-
plan. De winst die ze uiteindelijk 
met dit eigen bedrijfje maken, is be-
doeld voor ondernemende mensen 

Ook Isa Verzeilberg (winnares 2016 
van het populaire Zapp-televisie-
programma CupCakeCup) heeft 
zich samen met een aantal klasge-
noten ingezet voor het goede doel. 
Zij verkoopt op 23 en 24 december 
samen met klasgenoten zelfgebak-
ken cupcakes in winkelcentrum 
Amstelplein. Ook zijn kant en klare 
bax-mixen verkrijgbaar, waarmee 
zelf kerst-cupcakes gebakken kun-
nen worden. De leerlingen  hopen 
door een slimme ondernemings-
strategie en door zoveel mogelijk 
cupcakes en bakmixen te verkopen, 
Micro-krediet-Ondernemer van het 
jaar te worden. Alle ondernemings-
plannen worden door een professio-
nele vakjury beoordeeld, waarna de 
leerlingen kans maken op deze ere-
titel. Maar voor hen iets doen voor 
mensen die het minder hebben de 
belangrijkste drijfveer.

in ontwikkelingslanden. Deze men-
sen kunnen dan met hun hulp, zelf 
ook een microkrediet krijgen om 
daarmee hun leven te verbeteren. 

Leerlingen Alkwin 
verkopen 
cupcakes
UIthoorn De leerlingen van het 
Alkwin Kollege in Uithoorn hebben 
samen met hun school de uitdaging 
aangenomen om zich in te zetten 
voor ‘Day for a Change’. Ze gaan op 
23 en 24 december in winkelcen-
trum Amstelplein zelfgebakken 
cupcakes en bak-mixen verkopen 
voor het goede doel. 

Stichting Day for a Change leert 
kinderen en jongeren bewuster om-
gaan met geld, maar stimuleert ook 
ondernemerschap en creativiteit bij 
jongeren, om zo daadwerkelijk bij 
te kunnen dragen aan een recht-
vaardiger wereld. De leerlingen zijn 
vervolgens in groepjes aan de slag 

In actie voor ‘Day for a Change’ 

ThamerThuis 
biedt ook zorg bij 
mensen thuis
Conny Vos
de KWAKeL Wanneer het einde van 
het leven nadert, is het fijn om te 
weten dat er deskundige zorg be-
schikbaar is. Bij ThamerThuis staan 
zeventig professioneel opgeleide 
vrijwilligers klaar om naast de ter-
minaal zieke of de betrokken man-
telzorger te staan. Dat kan intern in 
het bijna-thuishuis in De Kwakel, 
maar ook bij mensen thuis, in een 
oudereninstelling zoals Het Hoge 
Heem of in een woonvoorziening 
zoals Ons Tweede Thuis. 

Piet Vreeken is een van de vrij-
willigers die zowel in het hospice 
als thuis mensen begeleidt en een 
speciaal plekje heeft voor geestelijk 
gehandicapten. ,,Daar moet je veel 
geduld voor hebben en dat heb ik. 
Soms kunnen ze niet praten, maar 
dan zie je aan hun ogen dat ze ge-
nieten. Ik heb een vrouw begeleid in 
een woonproject van Ons Tweede 
Thuis. Ik werd de steun en toever-
laat van de hele huiskamer. Ik werd 
opgenomen als een familielid. Ook 
heb ik een man begeleid die lag te 
wachten tot ik kwam. Hij was zo blij 
als ik er was. Een keer in de week 
twee uur was te kort, daar is een 
vrijwilliger bij gekomen. Soms heb 
je intense gesprekken of we gaan fo-
to’s kijken. Ik wil graag een belang-
rijke toevoeging zijn in hun laatste 
periode.́ ´
De gasten in ThamerThuis verblij-
ven er maximaal drie maanden. 
Thuis kan het proces langer duren, 
soms zelfs meer dan een jaar. ,,Dan 
bouw je echt een band op met die-
gene. Daarom doe ik na het over-
lijden een maand even niks.́ ´ Piet 
Vreeken gaat meestal naar de be-
grafenis. ,,Dat mogen we zelf beslis-
sen, maar dat wordt gewaardeerd.́ ´ 
De Aalsmeerder is bloemenkweker 
geweest. ,,Als je ouder wordt, komt 
de dood dichterbij. Het is niet zo’n 
bespreekbaar onderwerp. Ik zag 
een advertentie en heb gereageerd. 
Ik doe dit nu drie jaar. Je weet niet 
hoe je erop reageert. Maar ik vind 
het helemaal niet zwaar. Als je thuis 
bent, moet je het loslaten, anders 
houd je het niet vol. De dood is een 
gegeven. Het traject ernaartoe hoeft 

 p Coördinatrice Wijnie Schmidt en vrijwilliger Piet Vreeken.

 p Vrijwilligers van ThamerThuis tijdens receptie die vrijdag werd gehouden.
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