Tekst: Maartje Simons
Foto: Maartje Simons

Altijd met een goed gevoel naar huis
Ze woont nu ruim een jaar in Zeist en via de buurtapp Nextdoor kwam Ingrid Nehmelman in
contact met de Stichting Samen Oplopen. Deze stichting koppelt gezinnen waarmee het minder
goed gaat aan vrijwilligers met wie het goed gaat. Op die manier bieden zij steun aan tal van
families in Zeist en omstreken op een vriendschappelijke manier. Deze ‘maatjes’ zoals ze heten
ondersteunen de gezinnen op verschillende manieren zoals uitbreiden netwerk, helpen bij de taal,
meedenken in opvoeding en samen activiteiten ondernemen. Een erg mooie doelstelling en voor
Ingrid een fijne manier om hier ‘te wortelen’ zoals ze zelf aangeeft.
Echt een andere cultuur
Aan tafel bij Ingrids kleurige huis vertelt ze me meer over haar vrijwilligerswerk. Ze is gekoppeld aan
een gezin uit Afghanistan met drie kinderen die nu in Den Dolder woont. ‘Het is een ontzettend leuk
gezin en lieve vrouw waar ik aan gekoppeld ben. Ze zijn al enige tijd in Nederland en zij spreekt
redelijk goed de taal. Wat ik zo leuk aan haar vind is dat zij zo nieuwsgierig is. Ze vraagt me
ontzettend veel over hoe dingen werken in Nederland en ik vind het prettig haar daar over te
vertellen. Maar ik leer ook van haar, over de cultuur wij zij vandaan komt. Over haar plek in het gezin
bijvoorbeeld, die is echt heel anders dan hier in Nederland. Ook kom ik er steeds meer achter dat zij
echt uit een wij-cultuur komt en dat is een groot verschil met onze ik-cultuur. Omdat de gesprekken
altijd gelijkwaardig zijn, echt van vrouw tot vrouw, zorgt ervoor dat het altijd fijn is als ik daar ben.’
Meer kleur
Maar Ingrid doet meer om Zeist beter te leren kennen. Zo is ze bijvoorbeeld bezig om de World
Peace Flame naar Zeist te halen en heeft ze zich verbonden aan On Stage: de jongeren competitie
van Cultuur Zeist. Maar er zijn meer plannen, een kinderboek en een theater productie staan ook op
haar wensenlijst. En dat ze zo actief is, is echt een aanwinst voor Zeist. Want Ingrid heeft in haar
eerdere woonplaats Nieuwegein ook al veel van deze onderwerpen aangepakt en tot een succes
gebracht. Haar plannen zullen Zeist nóg meer kleur gaan geven, letterlijk en figuurlijk!
Kom Langs!
Geïnteresseerd in het werk van Samen Oplopen of ander vrijwilligerswerk? Kom dan 29 september
naar de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis in Zeist. Daar staan zo`n 40 organisaties (waaronder
Samen Oplopen) die je graag meer vertellen over hun werkgebied en het aanbod in vrijwilligerswerk.
Toegang is gratis, koffie, thee en iets lekkers staat klaar. Alle informatie vind je via
vrijwilligerscentralezeist.nl

