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VRIJWILLIGER KLIK EN TIK, GASTVROUW EN
BOEKENUITLEEN AAN OEKRAÏNERS
Gerrie Brommer werkt als vrijwilliger bij Stadkamer. In de vestiging in de Aa-landen
leert ze mensen omgaan met de computer en in Stadkamer centrum leent ze boeken
uit aan Oekraïense vluchtelingen. Wie een bezoek brengt aan de hoofdvestiging kan
haar daar binnenkort ook als gastvrouw tegenkomen.
Wazrom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?
Ik ben volledig afgekeurd, maar ik wil niet de hele dag binnen zitten. Vrijwilligerswerk is een
mooie manier om mensen te ontmoeten en iets zinvols te doen. Dat doe ik nu al zo’n dertig
jaar. In het verleden heb ik bij Stadkamer de cursus Meer doen met minder geld gegeven.
Het viel me op hoe prettig werken het hier is. Toen dacht ik al: als ik ooit ergens anders
vrijwilligerswerk ga doen, dan hier. Ruim een jaar geleden ben ik hier begonnen.
Wat zijn je taken als vrijwilliger bij Stadkamer?
In de cursus Klik en Tik begeleid ik deelnemers bij het omgaan met de computer, dat zijn
vooral ouderen. Het begint echt bij de basis: wat is de muis en hoe moet je die gebruiken,
hoe klik je iets aan en hoe sla je een document op? Na afloop weten mensen onder meer
hoe ze veilig kunnen internetbankieren, iets kunnen bestellen, kunnen e-mailen en hun
DigiD kunnen gebruiken. Maar mijn belangrijkste taak is misschien wel om de deelnemers
van hun angst voor computers af te helpen en ze te motiveren om er ook na afloop van de
cursus mee aan de slag te blijven.
Sinds kort heb ik er een taak bij: het uitlenen van boeken aan mensen uit Oekraïne. We
hebben een collectie Russische en Oekraïense boeken van iemand in bruikleen gekregen.
Op een aantal momenten in de week lenen we deze uit. Ik stal de boeken dan uit op een
display, noteer de gegevens van de mensen die een boek lenen en ruim na afloop alles
weer op.
Binnenkort begin ik aan mijn derde taak als gastvrouw. In die rol zorg ik ervoor dat mensen die een activiteit komen doen, zoals een optreden, weten waar ze moeten zijn, ik heet
bezoekers welkom en zorg voor koffie en thee.

Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
De afwisseling maakt het leuk. Ik heb afwisselende taken, maar er zijn ook veel verschillende dingen te doen in Stadkamer: concerten, filosofische cafés, activiteiten voor kinderen.
Daarnaast is het mooi om iets zinvols te doen, zoals de ouderen leren omgaan met de
computer. Ook het contact met de mensen vind ik waardevol, zowel met collega’s als met
bezoekers.
Wat levert het vrijwilligerswerk bij Stadkamer jou op?
Een gratis abonnement! Maar belangrijker nog: veel plezier
en waardering. Ik doe al jaren vrijwilligerswerk en niet
alle organisaties gaan even zuinig met hun
vrijwilligers om. Dat is hier wel anders. De manier
van communiceren is goed, zorgvuldig en
volledig. Er is aandacht voor jouw kant van
het verhaal. En de dingen zijn gewoon goed
geregeld.
Wat zou je willen zeggen tegen iedereen
die twijfelt om vrijwilliger te worden bij
Stadkamer?
Ga gewoon eens in gesprek. Laat je
informeren over de mogelijkheden, want
die zijn er volop. Er zit vast wel iets bij
wat bij je past.

