
Robin Jansen, Vrijwilligster

“Ik ben ontzettend blij dat ik vrijwilliger 
van GGz Breburg ben geworden en had 
dit voor geen goud willen missen!”

“Voor mijn scriptie die ik heb 
geschreven voor de opleiding 
International Lifestyle Studies 
had ik gekozen voor het 
onderwerp: eenzame ouderen. 
Ik vind het heel verdrietig 
als mensen zich eenzaam 
voelen en vooral ouderen. 
Ik wil niet dat zij hun laatste 
jaren in eenzaamheid moeten 
doorbrengen. Ik ging me in 
het onderwerp verdiepen en ik 
schrok van de grote getallen 
over eenzaamheid onder 
ouderen in Nederland. Alleen 
een scriptie hierover schrijven 
voelde niet genoeg en daarom 
besloot ik om vrijwilligerswerk 
te gaan doen zodat ik ook echt 
een bijdrage kon leveren aan 
dit grote probleem. Ik heb me 

daarom aangemeld als maatje 
op de website van het Oranje 
Fonds en kwam in contact met 
GGz Breburg. Ik mocht hier op 
gesprek komen en ik voelde 
direct dat ik dit moest gaan 
doen. Ik ben een maatje voor 
alle bewoners van de GGz en 
probeer aan iedereen aandacht 
te schenken. Zo ga ik met 
bewoners naar buiten, help ik 
ze met boodschappen doen, 
spelen we woordspelletjes maar 
kletsen we ook over de kleine 
dingen in het leven. Soms bied 
ik ook alleen een luisterend oor 
aan of klets ik hen de oren van 
de kop af met mijn verhalen 
over school of over mijn 
bijbaantje in de ijssalon. Iedere 
keer als ik er ben geweest, kijk 

ik weer uit naar de volgende 
keer. Nieuwsgierig naar hoe 
het met ze gaat en vooral om 
ze gezelschap te houden in 
de hoop dat ik een bijdrage 
lever aan het verbeteren van 
hun kwaliteit van leven. Mijn 
kwaliteit van leven verbeteren 
de bewoners in ieder geval wel. 
Ze geven me voldoening en 
ze maken me gelukkig. Het is 
onwijs gezellig bij GGz Breburg 
en er wordt heel wat afgelachen. 
Ik ben ontzettend blij dat ik 
vrijwilliger van GGz Breburg 
ben geworden, ik had dit voor 
geen goud willen missen en ik 
hoop dat de bewoners mij ook 
niet meer willen missen! 

Wil jij ook vrijwilliger worden bij GGz Breburg? Neem 
dan eens een kijkje op 
www. werkenbijggzbreburg.nl/vrijwilligers/


