
Één jaar vrijwilliger in Wijkcentrum De Kring 

Mireille is in november één jaar vrijwilliger in De 

Kring. Eerst begon ze in de Sociale Kruidenier op 

vrijdagvoormiddag. Nadien ging ze ook aan de slag 

in de cafetaria, daar kan je haar op 

woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag aan het 

werk zien.  

Op de vraag waarom ze als vrijwilliger begon, heeft 

Mireille veel antwoorden. Ze had veel vrije tijd en 

wou graag iets doen. Daarnaast wou ze in haar vrije 

tijd meer sociale contacten en mensen leren 

kennen. Maar ze wou ook graag iets doen waarbij ze 

mensen kan helpen.  

In de Sociale Kruidenier helpt Mireille de mensen bij 

het winkelen. Mensen kunnen daar voor een vast 

bedrag komen kopen. Mireille gaat dan met de 

mensen mee en rekent uit voor welk bedrag ze al 

iets gekozen hebben. Nadien rekent ze de 

producten af. Vaak is dat niet zo moeilijk , de meeste 

mensen weten wat ze willen. Soms helpt ze mensen verder als ze een beetje meer uitleg over 

de producten willen. Af en toe is het een beetje moeilijk. Sommige mensen spreken weinig 

Nederlands (of Engels) en dan is het niet zo gemakkelijk om mensen te helpen of meer uitleg 

te geven.  

Dat vrijdagmiddag het drukste moment in de cafetaria is, vindt Mireille niet erg. Hoe drukker, 

hoe liever! Ze is graag bezig en dan is het leuk dat er veel mensen en ook veel werk is. Maar 

ook de rustige momenten kan Mireille appreciëren. Op woensdag heeft ze zo al eens tijd voor 

een rustige babbel met de mensen in de cafetaria. En ook dat vindt ze fijn.  

Het samenwerken met de andere vrijwilligers vindt Mireille leuk. In de Kruidenier is het een 

vaste ploeg en dat is aangenaam omdat ze mekaar allemaal al beter kennen. In de cafetaria is 

er op elk moment een andere vrijwilliger en daardoor is de samenwerking soms wat 

moeilijker. Maar met voldoende overleg tussen vrijwilligers leren ook zij mekaar beter kennen, 

kunnen ze goed afstemmen en kan de samenwerking vlot verlopen.  

 


