SCHATRIJK DOOR

JULIËN
ACTIVITEITENVRIJWILLIGER

Juliën kreeg een baan in Zwolle en wilde naast haar collega’s en vrienden ook
andere mensen leren kennen. Ze werd activiteitenvrijwilliger omdat dit goed te
combineren is met haar fulltimebaan. Ze heeft een vaste activiteit en helpt
maandelijks bij het filosofisch café.
Waarom ben je vrijwilligers werk gaan doen?
‘Tijdens mijn studententijd was ik actief binnen de studievereniging, deed een
bestuursjaar en organiseerde veel activiteiten. Toen Juliën in Zwolle kwam wonen
had zij behoefte om buiten haar collega’s en vrienden ook andere mensen te leren
kennen’.
Hoe ben je bij Stadkamer terecht gekomen?
Ik kom vaker bij Stadkamer en bezoek ook regelmatig activiteiten. Ik vind Stadkamer
een fijne plek met een heel relaxte sfeer. Ik kom hier ook wel eens zitten werken, in de
zomer is het hier lekker koel. Ik kwam een flyer tegen waarin Stadkamer op zoek was
naar vrijwilligers en zo kwam ik bij Stadkamer terecht.’
Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
In het vrijwilligerswerk kan ik mijn gedachten verzetten en ben ik met dingen bezig
waar ik normaal niet mee bezig ben. Bij het filosofisch café, waar ik 1x per maand help,
hoor ik veel over boeken of gedachten van mensen waar je zelf niet zo gauw
op zou komen of over na zou denken. Dat vind ik heel leuk. Omdat ik steeds bij
dezelfde activiteit ben, vinden mensen het leuk om me weer te zien.
Er is altijd wel iets waar ik mee kan helpen. Er is ook een heel
divers publiek, van jong tot oud.
Waarom vind je het belangrijk om vrijwilligers werk te doen?
‘Ik vind het belangrijk om iets te doen voor de maatschappij.
Omdat ik activiteiten bezoek, die vaak gratis zijn, wil ik daar
graag iets voor terug doen. Ik zet me graag in om bij te
dragen aan Stadkamer’.

