
Interview Femke van Dam 

Ik leer van hun wilskracht! 
Intro 

Thuis in West zonder vrijwilligers, dat is zoiets als een fiets zonder wielen. 

Femke van Dam (29) is één van de vele Rotterdammers die regelmatig hun 

tijd geven aan het werk van Thuis in West. We maken kennis met een bevlo-

gen mensenmens.  
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Veiligheid als top-
prioriteit 

Telkens zijn we geraakt 

door de vele mensen die 

ons steunen door mee te 

doen als vrijwilliger. Lees 

het bewogen verhaal van 

Femke.  

Het thema ‘veiligheid’ 

staat bij ons op de kaart. 

Dit en nog veel meer in 

Nieuwsbrief 34 van Thuis 

in West. Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de kopfoto:  

Buurmeiden die wekelijks 

bij Thuis in West over de 

vloer komen. 

 

 

mensen achter die deur te verbinden 

met het werk van Thuis in West. Dit le-

vert mooie ontmoetingen op. We wer-

den een keer binnen gevraagd bij een 

oudere mevrouw die haar levensverhaal 

Ik ben sociotherapeut bij Het Babyhuis in 

Schiedam. Dit is een plek waar kinderen 

worden opgevangen voor wie ouders tij-

delijk niet zelfstandig kunnen zorgen. Ook 

vangen we kwetsbare moeders op rond 

de bevalling. Het is inspirerend werk waar 

ik heel blij van word. Het is zo mooi om te 

zien dat ons werk bijdraagt aan de zelf-

standigheid van deze vrouwen en aan het 

welzijn van hun kinderen. Het leven is 

nooit saai met dit werk. We kunnen het 

verschil maken voor en mensen veiligheid 

en vertrouwen bieden. 

Aanbelacties 

Toch vind ik het fijn om naast mijn werk 

ook tijd te geven aan Thuis in West. Sinds 

enkele jaren werk ik er mee aan de aan-

belacties. In tweetallen gaan we een 

straat in en bellen deur aan deur aan met 

folders en een klein relatiegeschenk. In 

het gesprek wat ontstaat, proberen we 

Lees verder op volgende pagina > 



met ons deelde. Later is ze een be-

zoeker van Thuis in West geworden. 

Later ben ik ook taalcursus gaan ge-

ven. Op dinsdagavond komen we 

samen met zo’n tien buurtbewo-

ners.  

Kleurrijk geheel 
Het is een kleurrijk geheel; de men-

sen komen uit allerlei verschillende 

landen. Op zo’n avond laten we een 

filmpje zien, bijvoorbeeld van het 

journaal. Allerlei moeilijke woorden 

worden er uit gepikt, en daar gaan 

we over in gesprek. Zo breiden de 

mensen hun woordenschat uit. La-

ter gaan we in groepjes allerlei op-

drachten doen. 

Ik vind het belangrijk dat de relatie 

wederkerig is. Ik ben niet de enige 

die iets te bieden heeft. In ieder 

mens zit kracht. Als je dat samen 

bindt, kom je er allebei sterker uit. Ik 

begeleid nu mensen die begonnen 

zijn als analfabeet. Ze kunnen ook in 

hun eigen taal niet lezen en schrij-

ven. Dit kost heel veel geduld!  

Maar het is geweldig om te zien dat 

ze heel veel kleine stapjes maken, 

en uiteindelijk kunnen lezen en 

schrijven! Ik geef onder anderen les 

aan drie Kaapverdische vrouwen. 

Het is mooi om een band met hen 

op te bouwen.  

Fantastische vrouwen 
Het zijn fantastische vrouwen! Ze 

hebben er alles voor over om naar 

de lessen te komen. Hun leven is 

druk, maar ze maken tijd vrij om de 

taal te leren en zo te werken aan 

zelfstandigheid. Ik leer van hun 

wilskracht!  
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Het is geweldig om te 

zien dat ze heel veel 

kleine stapjes maken, 

en uiteindelijk kunnen 

lezen en schrijven! 

De mannenavonden zijn weer gestart Soep uitdelen in samenwerking met Stichting Present 

Naaiochtend op woensdag Cupcakes maken voor alle leeftijden 



Natuurlijk voldoet ons gebouw aan 

de eisen rondom veiligheid. Er zijn 

vluchtroutes, brandblussers en een 

verbandtrommel. Elk jaar ontvangt 

een aantal medewerkers bijscholing 

in EHBO. Als de stroom in de wijk 

uitvalt, gaan noodlampen in het ge-

bouw branden. En aan ons gebouw 

hangt een AED, waarmee mensen in 

de buurt kunnen worden geholpen 

als ze een hartstilstand krijgen. We 

hebben een goedgekeurde rolstoel-

lift, waarmee bezoekers veilig in het 

gebouw kunnen komen als de trap 

een hindernis is. 

Daarnaast is veiligheid een thema in 

het omgaan met kwetsbare bezoe-

kers, zoals kinderen. Onlangs heeft 

Thuis in West nieuwe hesjes aange-

schaft waarmee de kinderen veilig 

over straat kunnen. Ook zorgen we 

er voor dat er altijd voldoende bege-

leiders beschikbaar zijn.  

 

Vertrouwenspersoon 

Last but not least: om een veilige 

sociale omgeving te waarborgen is 

er ook beleid ontwikkeld. Zo is er 

een gedragscode voor vrijwilligers 

van Thuis in West, waarin duidelijk 

staat beschreven hoe we in onze 

organisatie met elkaar om gaan. 

Verder is er een meldprotocol voor 

situaties waarin sprake is van grens-

overschrijdend gedrag in ons buurt-

centrum. Verder zijn een intern en 

een extern vertrouwenspersoon 

actief voor gevallen waarin sprake is 

van ongewenst gedrag, of wanneer 

hulp en advies nodig zijn.  

Op deze manier wil Thuis in West 

een professionele organisatie zijn, 

waar iedereen veilig thuis mag ko-

men! 

Veiligheid als topprioriteit 

Een veilig thuis bij Thuis in West 
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Bij ons mag iedereen thuiskomen. Maar dan moet dat 

thuis wel een veilig thuis zijn. Daarom zijn we altijd op 

zoek naar mogelijkheden om ons beleid rondom veiligheid 

te verbeteren. Kijk mee over onze schouders, hoe we bij 

Thuis in West veiligheid willen bieden. 

 
 

Er is een meldprotocol 

voor situaties waarin 

sprake is van grens-

overschrijdend gedrag 

in ons buurtcentrum 
Veilig over straat met deze hesjes 

Warme buurthuiskamer 
Nu de energie duur is geworden, is het warm houden 

van een woning een probleem geworden voor mensen 

die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Voor deze 

groep is de ‘warme buurthuiskamer’ in het leven ge-

roepen. Dit is een plek waar mensen terecht kunnen 

om zich op te warmen en een kop koffie te krijgen. 

Thuis in West doet graag mee aan de actie, en is sinds 

begin januari zo’n warme plek waar mensen terecht 

kunnen. 



Hoe kwam je aan de cursus? 

Op een vrouwenochtend kwam  

Ineke uitleg geven over gezond le-

ven. Ik vond het heel interessant. Je 

kon je inschrijven voor een cursus 

van acht bijeenkomsten. Dat heb ik 

gedaan. Er komen allerlei thema’s, 

zoals bewegen, goed ontbijten, snel 

een gezonde maaltijd maken,  

gezond snacken, en nog veel meer 

dingen. Elke keer is het een ander 

onderwerp. 

De laatste keer ging het over bewe-

gen. Ik heb geleerd hoe belangrijk 

het is om elke dag in ieder geval een 

halfuur te bewegen. Er zijn mensen 

bij de cursus die niet zo makkelijk 

hun huis uit kunnen. Maar ook zij 

kunnen bewegen, bijvoorbeeld 

door in huis te lopen of een home-

trainer te gebruiken. 
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Of ik er iets van leer? Zeker weten! 

Ik doe mijn boodschappen nu an-

ders. Ik kijk op verpakkingen hoe-

veel suiker en hoeveel vet er in pro-

ducten zitten. En ik let ook op de 

koolhydraten.  

Waren er ook lastige tips? 

Om eerlijk te zijn nam ik vroeger 

nooit een ontbijt, maar nu neem ik 

dat wel. Ik ga er echt voor zitten om 

er bewust van te genieten. Ontbij-

ten zorgt er voor dat ik de hele dag 

meer energie heb. En ik dronk ook 

altijd te weinig, zie ik nu. Het is be-

langrijk de hele dag te drinken. 

Wat heeft het je gebracht? 

Ik ben veel bewuster gaan leven! 

Als je kijkt hoe ik nu leef, dan is dat 

echt anders dan voordat ik de cur-

sus volgde.  

En ik geef alle dingen die ik leer, 

ook door aan mijn dochter. Want zij 

kan zelf niet naar de cursus komen. 

De cursus kost 10 euro, maar dat 

heb ik er graag voor over. 

Cursus Gezonde Leefstijl 
In december werd in ons buurtcentrum een nieuwe cur-

sus  gestart over gezond leven. We spreken met Winnie 

Lim Apo, één van de deelnemers. “Ik ben veel bewuster 

gaan leven!” 

Trainster Ineke Dingemanse:  

“Je hebt elkaar echt nodig om het  

vol te houden” 
Zo’n elf jaar geleden startte Ineke 

Dingemanse samen met haar man 

Bram buurthuis Thuis in West.  

Nadat ze hier stopte met werken, 

volgde ze een cursus om te kun-

nen werken als gewichtsconsulent.  

Met veel genoegen geeft Ineke les 

aan een groep vrouwen die graag 

gezonder willen leven. Mensen 

willen dit wel, maar hebben be-

perkte kennis om het te realiseren, 

is Inekes ervaring. En het is ook 

moeilijk om gemotiveerd te blij-

ven. Juist daarvoor zet Ineke de 

groep in. “Je hebt elkaar echt no-

dig om het vol te houden.” 

Ineke geeft naast groepstraining 

ook persoonlijke begeleiding. Ze 

heeft daarvoor een praktijkruimte, 

maar komt ook aan huis. 

 

Info: InekeDL@protonmail.com 



Thuis in West 
Robert Fruinstraat 28,  
3021 XE Rotterdam  
www.thuisinwest.nl 
info@thuisinwest.nl 
         www.facebook.com/Thuiswest  

Giften en donaties  
Deze kunt u overmaken aan de  
stichting ‘Thuis in West’.  
IBAN-rekeningnummer  
NL76 RABO 0131 948 466 
t.n.v. stichting ‘Thuis in West’  
 

Nieuwsbrief Thuis in West  -  Nummer 34  -  Februari 2023 

Op maandag, eens per twee weken, 

is het een drukte van belang in ons 

buurtcentrum. Talloze mannen en 

vrouwen komen langs om te zien of 

er tweedehands kleding of schoe-

nen van hun gading te vinden zijn. 

Wat mooi is: we zien zowel mensen 

met een kleine beurs als mensen 

die meer te besteden hebben langs 

komen op de kledingmarkt. Het 

blijkt hip te zijn om vintage kleding 

te dragen, die al van iemand anders 

geweest is. Verheugd zoeken men-

sen naar dat leuke jurkje of die 

kleurige sjaal. We hebben zelfs een 

groot assortiment nieuwe kinder-

schoenen in de aanbieding! 

In 2022 heeft de kledingmarkt on-

geveer € 5000 opgebracht. Het hele 

bedrag wordt vervolgens weer be-

steed aan het werk in de wijk. Dát 

is nog eens duurzaam!  

Thuis in West in de kinderschoenen 
 

Voor het tweede seizoen wordt Thuis in West eens per twee we-

ken omgebouwd tot een tweedehands kledingmarkt. Dames– en 

herenkleding, schoenen, accessoires … er is van alles te koop. 

Het blijkt een doorslaand succes. Buurtbewoners kunnen voor 

een koopje aan goede kleding komen. En Thuis in West bouwt 

aan een stukje financiële duurzaamheid. 

COLUMN 
Knuffel van zussie  

Het is dinsdagmiddag. Hier en 

daar zitten wat mensen bij Thuis 

in West. Zelf neem ik bij iemand 

een taaltoets af. Ik hoor iemand 

binnenkomen: “Hé, is m’n zussie 

er niet?” Ik steek m’n hoofd 

even om de hoek: “Hé grote zus, 

hoe is tie?” Het is één van onze 

vrijwilligers waar het niet zo lek-

ker mee gaat. Toch komt ze zo’n 

3 keer per week even langs voor 

een bakkie en een praatje. Ik kan 

niet altijd tijd vrijmaken en dat 

zeg ik dan ook. Maar dat is niet 

erg: “Ik zie toch dat je bezig bent 

zussie, ik kom alleen even kijken 

of het goed met je gaat en ik 

kom effe een knuffel halen!” 

Voor haar is het genoeg om er 

even te zijn, gezien te worden 

en een knuffel te krijgen. 

 

OPROEP 

Thuis in West is op zoek naar een 

vrijwilliger die onze nieuwsbrie-

ven professioneel op kan maken. 

Ben je zo iemand of ken je zo ie-

mand? Neem contact op met 

Ruth de Gooijer. 

ruth@thuisinwest.nl 


