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Vrijdag 9 oktober – helpen in de Sociale Kruidenier 

  

Ik kon op vrijdagmorgen even meehelpen in de werking van de Sociale Kruidenier en daarbij zijn mij 

een aantal dingen opgevallen. 

  

Ik werd er bij het binnenkomen direct heel enthousiast verwelkomd door Joke en het team van mensen 

dat de werking verzorgt. Het enthousiasme en de motivatie van deze vrijwilligers, aangevuld met 

enkele stagiairs, is enorm en voel je gewoon. Deze motivatie straalt ook af op het cliënteel en de manier 

waarop hulp aangeboden wordt. Er hangt een heel gemoedelijke sfeer waar iedereen klaar staat om 

te helpen waar nodig en waar er ook al eens gelachen kan worden en een babbeltje kan geslaan 

worden. 

  

Ik heb uit mijn gesprekken begrepen dat hier ook bewust gestreefd wordt naar het bereiken van een 

dergelijke sfeer en een vertrouwensband tussen cliënten en vrijwilligers. Deze vertrouwensband is 

absoluut noodzakelijk. De cliënten die namelijk hun boodschappen komen doen in de Sociale 

Kruidenier leggen hun vertrouwen in heel sterke mate in de handen van de vrijwilligers, de een al wat 

meer dan de ander. De cliënten doen namelijk hun boodschappen met een tweede persoon naast hen. 

Dit hoofdzakelijk wel ter advies en begeleiding maar tegelijkertijd ook om de aankopen bij te houden 

en het te spenderen bedrag te controleren. Ik vond dit zelf een confronterend gevoel dat je die 

beslissing en vrijheid (voor een stuk) uit handen geeft. Het legt ook een enorme verantwoordelijkheid 

bij de vrijwilligers die helpen. Ook al gaat het niet om grote bedragen toch wil je als begeleider niet dat 

je fouten maakt bij de berekening wetende dat de cliënten goed gebruik kunnen maken van wat men 

aankoopt. Dat zorgde toch wel lichtjes voor wat zenuwen bij mij om alles goed te doen. 

  

Op vrijdagvoormiddag worden er ook groenten en fruit geleverd en opgehaald door de cliënten, dit op 

basis van hun bestelling van de week voordien. Alles wordt ’s morgens voor de opening van de winkel 

mooi en verzorgd ingepakt. Sommige vrijwilligers houden de administratie bij en anderen vullen de 

tassen op van de cliënten met de bestelde producten. Dit is dan ook de beschrijving die eigenlijk voor 

heel de werking van de Sociale Kruidenier geldt, met name dat alles in goede banen wordt geleid op 

een heel professionele manier. De administratie van bestellingen, leveringen, winkelgebeuren en 

controle werden op een goede manier uitgedacht en ook zodanig dat dit nog in begrijpbare taal is voor 

zowel de vrijwilligers als de cliënten. 

  

Na deze ervaring zou ik dan ook een bijzonder woord van dank willen richten aan alle personen, in het 

bijzonder de vrijwilligers, die de werking van de Sociale Kruidenier mee ondersteunen voor hun inzet 

en hun behulpzaamheid. Ook een speciaal woord van felicitaties aan Joke voor haar gedrevenheid en 

aanstekelijk enthousiasme waarmee ze veel mensen kan begeesteren en motiveren. Je merkt dit op 

bij haar aansturen van het team van vrijwilligers en ook bij haar omgang met de cliënten. 

 


