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VRIJWILLIGER LEZEN EN LENEN
STADKAMER CENTRUM
Na haar gedwongen pensioen door het faillissement van V&D wilde Carla iets
anders en heeft ze zich aangemeld als vrijwilliger bij Stadkamer. Lezen is haar
hobby en mensen helpen doet ze graag. Bij Stadkamer worden deze interesses
gecombineerd en hierover doet zij haar verhaal.
Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?
Ik ging min of meer gedwongen met pensioen omdat V&D in Zwolle dicht ging.
Hierdoor miste ik vooral de sociale contacten. Ik heb de laatste 25 jaar in een winkel
gestaan, en als dit wegvalt mis je dat toch wel. Op een gegeven moment wilde ik
weer iets gaan doen. Eerst wist ik niet zo goed wat ik wilde, maar de bibliotheek
leek me eigenlijk wel heel leuk. Ik ben altijd een fervent lezer geweest en ik kwam
hier al regelmatig om boeken te lenen. Toen dacht ik, ‘ik solliciteer gewoon’, en zo
ben ik bij Stadkamer terecht gekomen.
Waarom heb je gekozen voor stadkamer?
Ik heb altijd al een passie gehad voor lezen. Toen de kinderen klein waren was dit
minder, maar inmiddels heb ik dit weer opgepakt. Op een gegeven moment kreeg ik
een abonnement van mijn dochter. Ze zei, ‘je bent zo gek op lezen, maar je hebt eigenlijk geen ruimte meer voor al deze boeken, dus hier heb je een abonnement van
Stadkamer’. Sindsdien is dit een fijne plek om naar toe te gaan. Toen ik hier begon
met werken belandde ik meteen in een warm bad, want ik heb hele leuke collega’s.
Dit zorgt ervoor dat het werk leuk blijft en je het ook blijft doen. Inmiddels doe ik dit
vrijwilligerswerk al ruim 3,5 jaar, ongeveer één middag in de week. Ik vind het leuk
om mensen te helpen en de combinatie met boeken vind ik zelf heel interessant. Ik
lees graag en ik help graag en dat maakt het werk gewoon hartstikke leuk.

Wat zijn je taken als vrijwilliger bij Stadkamer?
Als vrijwilliger lezen en lenen heb je een heel divers takenpakket. Zoals teruggebrachte boeken uitruimen en sorteren, een thematafel maken, afdelingen op orde
maken, klanten helpen met zoeken, maandbladen bestickeren en beveiligen. Lijsten
lopen is hierbij ook een belangrijk onderdeel. Dit zijn lijsten met gemaakte reserveringen die je dan moet zoeken. Deze boeken gaan dan naar de centrale computer
en die worden dan uitgesorteerd naar bijvoorbeeld onze eigen reserveringskast of
naar andere vestigingen. Als ik tijd over heb loop ik ook nog wel eens een vermissingslijst. Dit zijn boeken die nergens te vinden zijn, maar er wel zouden moeten zijn.
Die probeer je dan op te zoeken. Het is natuurlijk zonde als je deze boeken kwijt
bent, maar ook erg lastig, want mensen reserveren zo’n boek en het is dan jammer
als je deze niet kan vinden. Het is heel leuk als je een boek kan vinden die gezocht
wordt en dat je mensen hier echt blij mee kunt maken.
Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die twijfelt om vrijwilligerswerk te gaan
doen?
Ik zou zeggen ga het gewoon proberen, want je leert er zelf ook altijd iets van, en
je bent in contact met mensen. Ik probeer mensen vanuit mijn thuissituatie ook aan
het lezen te krijgen. Er zijn toch wel een paar mensen die door mij lid zijn geworden
of die hun kinderen lid hebben gemaakt, kinderen zijn immers gratis. Ik vind het
gewoon belangrijk dat kinderen ook lezen.
Ik heb zelf altijd veel boeken gehad, maar het lezen moet natuurlijk wel in je zitten.
Je kunt er misschien wel een positieve draai aan geven, om mensen meer
aan het lezen te krijgen. Daarnaast zijn de mensen die
boeken komen halen over het algemeen erg vrolijk.
Je hebt dus altijd wel met positieve mensen te
maken . ‘En waarom zou je alleen thuis willen
zitten?’ ‘Ga gewoon lekker wat doen’, het hoeft
niet eens bij Stadkamer te zijn. Ik denk dat het
voor veel mensen belangrijk is om toch eruit te
gaan en wat te doen. Als je veel tijd over hebt
om vrijwilligerswerk te doen, dan is dit gewoon
prettig. Ook voor je sociale contacten!

