Nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november 2020 met actuele zaken en informatie van PIV EttenLeur
Veel leesplezier toegewenst.
VOORWOORD

Van de redactie

Onze nieuwsbrief begint met een mooi stuk wat op de website staat van EttenLeur voor elkaar.
Zoals al in de vorige nieuwsbrief aangegeven ook wat zakelijkheid. Om ons
werk te kunnen doen zijn er inkomsten nodig. Voortdurend zijn wij op zoek
naar donaties. Op verzoek van deelnemers hebben wat op een rijtje gezet.
Nu de feestdagen naderen kijken we vooruit naar Sinterklaas en Kerst. Door
Corona kunnen we geen bijeenkomsten organiseren, wat wel???

Het voelt meteen vertrouwd als ik Gertie van Steen (58) en Toos Vissers (68) ontmoet bij de ingang van Surplus aan
de Kerkwerve. Toos gaat even naar het toilet, Gertie vertelt me meteen met een glimlach wat een fijne vrouw Toos
is. We lopen daarna naar de zaal waar we rustig kunnen praten over hun bijzondere vriendschap. Dankzij stichting
Present in Vriendschap kennen ze elkaar nu zo’n 4,5 jaar. En het voelde vanaf de eerste kennismaking goed. Dat is
ook te merken aan het fijne gesprek dat we samen hebben.
AANDACHT VOOR DE ANDER
Present in Vriendschap staat voor het geven van aandacht aan een ander, om zo (dreigende) eenzaamheid te
voorkomen. De stichting matst vrijwilligers (presentwerkers) aan mensen die behoefte hebben aan een luisterend
oor (presentvragers). Medewerkers van de stichting hebben een gesprek met iedereen die zich bij de stichting
aanmeldt, en luisteren daarbij naar de wensen van beide partijen.
Gertie werd benaderd toen het initiatief voor Present in Vriendschap net ontstond. Omdat haar moeder nog maar
kort was overleden, durfde ze het niet aan. Na twee jaar voelde ze zich er wél klaar voor. Ze wil mensen een goed

gevoel geven, gewoon door te luisteren en er voor de ander te zijn, en dat is precies waar Present in Vriendschap
voor staat. Gewoon door te luisteren en er voor de ander te zijn
MATCH TUSSEN GERTIE EN TOOS
Gertie begon in 2015 bij een andere mevrouw (nu 90 jaar), en werd op 1 april 2016 gematcht met Toos. Zij had zich
tijdens een informatiemarkt in het winkelcentrum aangemeld bij de stichting, in de Week tegen Eenzaamheid, weet
ze nog te vertellen. De eerste ontmoeting tussen Toos en Gertie was meteen goed. Na een halfuur wist Gertie dat ze
het prima konden vinden samen. Nog steeds is dat het geval.
MEEKOMEN ALS JE NIET VOLLEDIG GEZOND BENT
Toos kan haar hele leven al vanwege haar gezondheid niet mee met de mensen van haar leeftijd. Zo heeft ze het
ontzettend snel benauwd, bijvoorbeeld als ze zou fietsen, maar ook de geur van parfum of fijnstof als er iemand in
de buurt de (hout)kachel stookt zit haar in de weg. Soms heeft ze het zo benauwd dat ze niet kan slapen. ’s Nachts
ligt ze aan de beademing vanwege ademstops. Dat alles zorgt ervoor dat Toos fysiek minder kan dan anderen
verwachten. Ze voelt zich vaak onbegrepen. Maar niet door Gertie. Daar mag ze zichzelf zijn.
Allebei komen ze meteen op het voorbeeld van een bezoek aan de Achtertuin. Daar kregen ze uitleg over thee:
welke kruiden voor welke kwalen goed zijn. Al na een kwartier voelde Toos zich niet meer goed. En omdat ze aan
een half woord genoeg hebben, bracht Gertie Toos gewoon naar huis. Veel uitjes van organisaties gaan uit van een
paar uur, maar wat is er mis met een korte koffiebijeenkomst, vraagt Toos zich af. Niet iedereen houdt het zo lang,
en zeker mensen met een slechte gezondheid of een beperking.
Ondanks alles komt Toos op mij over als een vrouw vol levenslust en met veel passie. Ze maakt zich schrijvend en
pratend hard voor de zaken waar ze in gelooft. Tegen de ik-maatschappij en voor elkaar. Zo heeft ze zich sterk
gemaakt voor een rookbeleid (want dat was er nog niet), waarbij ze zelfs de toenmalige minister wist te bereiken,
die haar het adres van de inspectie gaf. Ze belt naar het Longfonds, Greenpeace en andere organisaties om ze aan te
sporen voor een beter beleid als het gaat om bijvoorbeeld een gezondere of rechtvaardigere maatschappij. Gertie
beaamt dat Toos heel duidelijk en beeldend schrijft, haar grote kracht.
Ik gun iedereen-jong en oud- zo’n vriendschap.
LEVENDIGE VRIENDSCHAP
Ze houden elkaar op een fijne manier gezelschap. Toos maakt Gertie bewust van dingen waar je niet bij stilstaat. Wat
voor de een vanzelfsprekend is, zoals een lange boottocht, kan voor de ander belastend of vervelend zijn. En Toos
denkt met woorden soms net even anders. Zeg je tegen haar “een groot verschil”, dan kan “een klein verschil ook”.
Geef je haar groot gelijk? Dan is klein gelijk voor haar al voldoende. Als tekstschrijver vind ik dat een mooie vondst.
Gertie komt vanaf het begin elke vrijdagmiddag een uurtje bij Toos op de koffie en thee. Dat uur is genoeg. Maar
Toos kijkt er wel de hele dag naar uit en noemt het ‘geluksmomentjes’. Haar ogen stralen, Gertie neemt het
compliment net zo stralend aan. Toos geeft er nog meer woorden aan: Gertie is haar vrijwillige vriendin! Maar het
bijzondere is dat Toos zélf vanuit Surplus nog vrijwilliger is voor een oudere mevrouw. Waar Gertie haar gezelschap
houdt, doet Toos datzelfde voor een ander. Hoe mooi is dat? Dit zijn mensen die elkaar vinden in de aandacht voor
de ander. Ik gun iedereen – jong en oud – zo’n vriendschap.
MAAK OOK HET VERSCHIL VOOR EEN ANDER!
Present in Vriendschap staat open voor nieuwe aanmeldingen, zeker van vrijwilligers. Vanwege een tekort is er op
dit moment een wachtlijst van mensen die dreigen te vereenzamen en wachten op iemand met een luisterend oor.
Gertie en Toos vertellen daarbij dat met name mannelijke vrijwilligers zeer welkom zijn. Wil jij met aandacht meer
betekenen voor een ander? Kijk op de website van Present in Vriendschap en meld je aan.

Financiële zaken

Na vijf jaar present in vriendschap zijn we inmiddels al aardig bekend
geworden. We hebben een flinke groep mensen die we bezoeken en een vaste
groep vrijwilligers die zich daarvoor inzetten.
Regelmatig krijgen we vragen over de financiën.
Hoe doen jullie dat toch ?
Met name wanneer we een activiteit organiseren, zijn er mensen die graag wat
willen bijdragen voor de kosten. Dat is ontzettend fijn, want in deze tijd van
bezuinigingen is het ook voor Present in Vriendschap hard werken, om
voldoende inkomsten te krijgen.
Aangemoedigd door mensen, die ons wat geld toestoppen, maar ook mensen
die wat geld zouden willen schenken (ook na hun dood) geven we hieronder de
verschillende mogelijkheden, waarmee u ons kunt steunen.

Het varkentje

Het varkentje is een bekend spaarpotje, wat je regelmatig bij bijeenkomsten
voorbij ziet komen.
Tot nog toe hebben wij nooit zo’n mandje of spaarpotje rond laten gaan.
Wij willen erg graag laagdrempelig zijn, voor iedereen.
In de toekomst zal zo’n varkentje wel op tafel staan en bent u helemaal vrij om
iets bij te dragen.
Elk bedrag is welkom, voel u vrij !

Vriend van PIV

Vriend van Present in Vriendschap worden !





door vriend te worden, draagt u onze stichting een warm hart toe...
door vriend te worden, krijgt onze organisatie meer zekerheid …
door vriend te worden, kan Present blijven bestaan, groeien en meer
ondernemen …
iedereen kan vriend worden …

Vriend worden betekent dat u ons graag regelmatig wat wil schenken. Dat kan
natuurlijk in kleine bedragen, bijvoorbeeld één keer per jaar, of per maand. U
kunt dit zelf vastzetten als afschrijving bij uw bank. Bij een jaarafschrijving
sturen wij u graag een herinnering.

Geld schenken, nalaten

Eénmalig een bedrag schenken kan natuurlijk ook en dat is heel eenvoudig.
Mocht u echter na uw overlijden present in Vriendschap, als goed doel iets
willen nalaten, dan moet het officieel geregeld worden in uw testament. Neem
dan gerust contact op met onze penningmeester, of met uw eigen notaris.
Wij dagen iedereen uit, om Present in Vriendschap
een warm hart toe te dragen en financiële vrienden voor ons te zoeken.

Van de penningmeester
Jan Engbers

Als u meer wil weten neem dan gerust contact met mij op.

06-46560933

Rabo ClubSuport

Vrijwilligers en
deelnemers

De werkgroep

De Stichting Present In Vriendschap heeft ook dit jaar weer
deelgenomen aan de Rabo ClubSupport actie. De feestelijke uitreiking
van de prijzen kon dit jaar niet doorgaan i.v.m. corona. Als stichting
hebben wij meegewerkt aan een promotie filmpje. Wij mochten
daarvoor op 3 november al een cheque ontvangen.
Wij willen iedereen bedanken die een stem op ons hebben
uitgebracht.

Nieuwe vrijwilligers en nieuwe mensen die ook graag bezoek krijgen.
Het is fijn om te merken, dat ondanks alle maatregelen i.v.m. Corona, mensen
nog steeds hun weg vinden naar onze organisatie.
Misschien juist nu wel, omdat iedereen familie en vrienden mist.
Iedereen krijgt minder bezoek en soms komen vooral de hulpverleners over de
vloer.
We hebben sinds de vorige nieuwsbrief, twee nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen en er zijn ook meerdere gesprekken gevoerd met nieuwe
mensen, die graag een vrijwilliger krijgen.
Wat leuk is om te vertellen is, dat er ook tussen de verschillende mensen die
zich alleen voelen, contacten op gang zijn gekomen.
Ondanks dat we elkaar niet op activiteiten ontmoeten en zoiets spontaan
gebeurt, lukt het toch om dit voor elkaar te krijgen.
We hopen, dat deze nieuwsbrief zal helpen, dat we nog meer onder de
aandacht komen.
Een mooie herfst gewenst…

Lions club

In december kunt U bezocht worden door mensen van de Lions stichting die
een aardigheidje komen bezorgen voor kerst.
Net als vorig zijn ze dit jaar weer van de partij om onze mensen te verrassen.

CONTACT

 06-19393973
 presentinvriendschap@gmail.com

