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FIETSMAATJES:

HET IS EEN SUCCESVERHAAL. ZÊ ONTVINGEN IN 2O 1 3
DE DIACONIEPRIJS BROt]D & ROZEN VAN HET BISDOM
ROTTERDAM EN IN 2014 DE WAARDERINGSPRIJS VAN
DE GEMEENTE TEYLINGEN. IN 2017 WERDEN ZE GE.
SELECTEERD VOOR HET GROEIPROGRAMMA VAN HET
ORANJEFONDS, MET DE TAAK OM HUN CONCEPT'UIT
ÏE ROLLEN' OVER HEEL NEDERLAND. VAN HET PROJECT FIETSMAATJES WORDT IEDEREEN BLIJ, DE GAS-

TEN, DE VRIJWILLIGERS, DE MANTELZORGERS EN DE
MENSEN DIE OP STRAAT ZO'N DUOFIETS TEGENKO"
MEN. WANT IEDEREEN SNAPÏ HOE FIJN HET MOET
ZIJN OM TOCH TE KUNNEN FIEÏSEN ALS JE HET ALLEEN NIET MEER KUNT. EEN INTERVIEW MET INITIATIEFNEMERS TEKLA ZWINKELS EN JAN BURGMEIJER
UIT WARMOND.
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En de andere bestuursleden aan de PCI uaren ooh uóór?
T*{<tr*: "Een goede duofiets kost

Maatjesprojecten, projecten die vrijwilligers
een-ap-ee,n koppelen aan ierrand die een
maàtje nodig heeft, zijn er in soorte n e n
rnaten. Het gaat altijd onr ve rbinding.
Kenmerl<end is dat een rnaatje iets wiï
beteLenen voor mcnsen, ze nabijheid
biedt, tijd, respect, begrip. lVtraatjes
haÍen mensen uit hun isolement, doen aan
eenzaarnheidsbestrijding. Het is dus diaconie
ten voeten uit, een toepassing van de
presentietheorie. Kenmerkend daarvoor is de
geiilLwaardigheid uan de vrijwilliger en de
hulpvrager, de hulpvrager voelt zich gezien en
gehoord en voelt zich volwaardig mens.

jullie

eerst hort uertellen uat Fietsmaatjes precies
doet?
Ja*r "Een vrijwilliger en een deelnemer, die we gast
noemen, maken samen fietstochten van tussen een en drie
uur op een elektrisch ondersreunde duofiets. De gasten zijn
mensen met een beperking - in bewegen, zien, horen of

Kunnen

€ 12.000. De vraag was
kunnen we het geld van de PCI daarvoor wel bestemmen?
Toen informeerde AkzoNobel bil de huisartsenpraktijk of
we nog een goed doel wisten, en zo konden we met twee
sponsors toch met de eerste duofiets van srarr. Die fiets is
door de pastoor in de kerk gezegend. De foto waarop de
pastoor door het middenpad naar buiten fietst kwam in
de huis-aan-huisbladen, zo hadden we meteen plaatselijke

bekendheid."

jullie

gítsten woont in een zorginstelling.
Heeft zo'n instelling niet aaale al een eigen duofiets?
Een deel uan

Txk3az "Diverse woonzorgcentra hebben een duofiets,

maar die worden zelden gebruikt. De instelling denkt: als
we een fiets neerzetten dan gaan bezoekers wel met onze
bewoners fietsen. Maar met een duofiets moet ie minstens
een keer oefenen, ook moet je weten wie je kunt bellen als er
onderweg iets gebeurt. En wie kijkt of de banden nog hard
zljn en of de accu wel is opgeladen? Kortom er is een hele
organisatie omheen nodig."
ia:r: "En mensen durven er ook de weg niet mee op als ze er
niet zeker van zijn dat de fiets veilig is."

cognitie - en kunnen niet, of niet meer, zelfstandig fietsen.
Meetrappen mag, maar hoeft niet. De fiets is niet de
hoofdzaak, het gaat om de rwee mensen die naast elkaar op
een fiets zitten, u,aarbij toevallig een van hen bijvoorbeeld
slechtziend is of dementie heeft.

Hoe huam U op /tet idee om iets te gaan doen met duo-

fietsen?
'l*.kla: "Ik was bestuurslid van de Parochiële Caritas
Instelling (PCI) van de parochie in \X/armond. Ik wilde
graag dat de PCI ook iets aan diaconie zou doen. Immers
bij een PCI moet je afivachten of mensen die in financiële
nood zijn, je wel weten te vinden. En niet meer zelfstandig
naar buiten kunnen is ook nood. Ik had als praktijkverpleeqkundiqe in een huisarrsenpraktijk de zorg voor mensen
net chronische ziekten. Die ziekten zijn een gegeven,
daar moeten mensen mee leren omgaan. Maar in het welzijnsaspect kun je het verschil maken. \Tanneer je op een
duofiets zir heb je een vanzelfsprekend contacr, je krijgt
veel indrukken, en je bent lekker buiten in beweging. Het
ziek-zrjn verdwijnt dan even naar de achtergrond."
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Fietsmaatjes is dus in de eerste Ttlaats een organisatie?

Tx\qla: "Klopt. Vrijwilligers hadden we al snel. Ik had al een
netwerk van betrokken Warmonders die vrijwilligerswerk
deden, en ben gewoon gaan bellen. Maar er was ook een
structuur nodig voor het project. Er moest een rooster
komen, een calamiteitenplan, enzovoorts. Mijn echtgenoot
Jan, die veel weet van logistiek, nam dit op zich. We hebben
toen samen een stichting opgericht, nodig om subsidie te

kunnen aanvragen."

Iedereen ín de Bollenstreeb hent dit project. Hoe hebben

ixxr "Ik ben bij

jullie dat aoor elhaar

de opzet van het project uitgegaan van de

gehregen?

"\X/e hebben hard gewerkt aan ons publieke imago.

wensen van de vrijwilligers. Onze vrijwilligers willen:

T*A"Lrzt

zelf kunnen bepalen wanneer ze gaan fietsen;
gasren die bij hen passen;
dat de fiets technisch in orde is;
dat zij bij een lekke band of andere calamiteit iemand
kunnen bellen;
. dat zij bi.j een club horen en dat ze waardering krijgen.
Deze wensen hebben we allemaal in het concept Fietsmaatjes

In het begin stonden we met onze fiets veel op markten
en dergelijke, zodat mensen een proefrit konden maken.
Dat was nodig, wanr her was aanvankelijk nier eenvoudig

.
.
.
.

verwerkt."
Hoe zit de organisatie in elbaar?
"\7e hebben in de gemeente Têylingen nu 100 vrijwil"$*a:
ligers, 200 gasten en 7 fietsen. In elk van de drie dorpen
Warmond, Voorhout en Sassenheim hebben we twee coórdinatoren en een technische man die samen met de fietsenmaker de fietsen onderhoudt. De coórdinatoren doen de
intakegesprekken met nieuwe gasren en nieuwe vrijwilligers
bij hen thuis en inventariseren war de wensen zijn. De coórdinatoren maken ook de match russen gasr en vrijwilligers.
Er zijn bijvoorbeeld gasten die graag veel kilometers maken,
er zrjn er ook die het liefst na een uurrje ergens aanleggen
voor koffie. \4ijwilligers die willen gaan fiersen, reserveren
online een fiets, en bellen dan hun maarje: of hij of zij zin
heeft om mee te gaan. Alleen bij gladheid wordt er niet

om deelnemers te krijgen. Mensen zeiden "daar ga ik niet
op, want dan ben ik zielig", of ze vonden het eng. Maar na
een proefrit zrjn ze om. Ze merken dat er onderweg naar
hen wordt gezwaaid, dat er duimen worden opgestoken, ze
krijgen voorrang van het overige verkeer. Het is ook zo aanstekeiijk als twee mensen op die fiets samen zitren re srralen."

Vrijuilligers hierooor brijgen is dus niet moeilijh?
Teë,1*z "Dit is ideaal vrijwilligerswerk voor mensen die graag
buiten zijn en vooÍ mensen die meer moeren gaan bewegen.
Dit project brengt mensen bij elkaar: vrijwilliger en gast zijn
gelijlcvaardig en worden vaak echt goede maatjes. tWe hebben
ook een of twee keer per jaar bijeenkomsten voor alle vrijwilligers. Toen we vorige zomer vijf jaar bestonden hebben we
een feest gegeven voor alle vrijwilligers en gasren en de drie

betrokken wethouders, bijna 180 mensen. De band Kleintje
Pils kwam gratis voor ons optreden. Toen is ook het Fietsmaatjesmagdzine gelanceerd met prachwerhalen van vrijwilligers en
van gasten. Dat magazine is op onze rvebsite fietsmaatjestey-

lingen.nl, in de rubriek nieuws, ook digitaal te lezen.

gefietst."

Is het moeilijh om een duofiets te besturen?
'ë'*.kLaz

"Niet als deze stabiel is. Wij hebben overal duofietsen

uitgeprobeerd. Er bleven maar twee merken over die wij
veilig genoeg vonden. Zware wielen, nvee accu's mer genoeg
capaciteit. De gasten zitten met een gordel om en met hun
voeten in een voetenbakje. De fabrikant heeft de fiets op ons
advies op punten nog verbeterd. Vri.iwilligers krijgen van ons
eerst een korte training, ook voor gedrag in het verkeer en
over hoe je iemand die slecht ter been is op de fiets kan laten
staPpen."

Hoe gaat het financieel?
"De aanschaf van de fietsen was het probleem niet. Voor
veel fondsen past dit project precies in hun doelstelling: we
verbinden mensen, we halen kwetsbare ouderen uit hun
isolement. Maar er is geen enkel fonds dat exploitatiekosten
financiert. De gasten betalen € 3 per rit, maar daarmee
komen we er niet. De onderhoudskosten per fiets zijn hoog,
gemiddeld € 450 per jaar. Verder hebben we onder meer
kosten van ICT en verzekeringen. We zijn dus afhankelijk
van donaties."
T*kl;z: "Tot nu toe gaat het financieel prima, we hebben veel
sponsoÍs, zowel bedrijven als particulieren. Iedereen knuffelt

Jaxa:
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met het

proiect.

jan; "Nu, na zes jaar, zijn

I

we toe aan vervanging van
de fietsen. We zijn van pian
om daarvoor een beroep te
doen op \fMO-gelden van de
gemeente. Immers wij fietsen
veel'met kwetsbare oudeÍen
die nog thuis wonen, dus we
ontlasten mantelzorgers, en we
bestrij den eenzaamheid."

Wat houdt het Groeiprogramma aan ltet Oranjefonds
precies in?
j*a: "Ons doel is dat. overal in
Nederland. Iokale srich ri nsen
Fietsmaatj es worden opeericht.

Die lokale Fietsmaatjes bieden
we vanuit het landelijk platibrm
FiermaarjesN L ondersrcuninc.
Als er een groep van 5-10
enthousiaste vriju'illiqers
in een bepaaide plaats met
Fietsmaatjes wil besinnen.
komen Têkla en ik lanqs met
informatie en documcntat ic.
Die groep kan uir een parochie
uoortkomen of uit ecn zorqinstelling of uit een seniorenvereniging. Ve zitrcn nu in
acht gemeenren en \\'e rvillen
uitgroeien naar 60 gemeenten.
Daar hoer-en ze het rviel dus
niet opnieuu' uit te vindenl
Initiatiefnemers kunnen ons
bereiken met een email naar:
fi etsmaatjes@kpnmail.nl." o
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