
Dank oe wel . . . vri’jwilligers ! 
 
 

Nörmaal espröken za-k niet gauw naor festiviteiten veur vri’jwilligers gaon. Ik vule mi’j 
döör vake een bettien op-elaoten en bezwöörd, umdät ik now ienmaol vinne dät 
vri’jwilligerswärk een verkeerde uutwas is van de maotskappelijke ontwikkeling die 
steunt op ’t sentiment van goedwillenden.  
Elaas is ’t zo dät de uidige zörgzame samenlèvink as een kaertenuus in mekaere 
zollen zakken,  as de vri’jwilligers  ies iene maond niks dejen.   
En al dät ge-ouwe-oer aover de onbetaalbaereid van de zörg en dät soort kretologie   
is an mi’j niet besteed zolange der zo allemachtig völle geld in de zörgverlienende 
örganisaties ummegiet en der allenig maer ekeken wörd naor de efficiëntie en 
geldelijk (eigen-) belang.   
Toe-egöven ik ebbe ook niet direkt een oplössink veur dit bi’jnao anvaerde prebleem, 
maer ik wete wel dät de menselijke en sociale zörg steeds vakerder en in 
toenemmende maote is aover-e-lèverd an de goedwillende vri’jwilligers. Die dan 
weer niet  vri’jblievend, maer structueel  in-eplant  mutten wörren en skoling  kunnen  
of soms zels  mutten volgen, umme  goed  te kunnen  elpen.  
Maer goed ik bin ier niet umme een klaagzang uut te skrieven maer umme een eel 
ander aspect van ’t  lèven te  ondersteunen. 
 
Disse wèke e-k moeders de vrouwe n aor een dank-oe-wel bi’j-ienkomst veur 
vri’jwilligers bij de Demence Groep en Stichting WijZ  begeleid. 
 
De nu al 7 stichtingen binnen de Demence Groep willen 
geestelijke gezondeidszörg, welzijn en maotskappelijke 
dienstverlening bieden zo dicht meugelijk bi’j de patiënt of 
cliënt.    
De bi’j  de stichtingen an-eslöten groep elpende annen in 
de vörm van vri’jwilligers wörren als maer groterder en as 
de gruui zo deur giet en iederiene op een feestaovend zol 
kommen kan de örganisatie bèter ’t stadion of -uren. 
 
Aldus de raod van bestuur dhr. Ernst Klunder en mw. 
Herma van der Wal in hun inleidend welkomswoord. 
 
 
Disse keer is ’t örganiseerd in samenwärking met ’t Deltion College die ierveur de 
ruumte ad en gelieke een  antal opleidingen ef in -eskakeld umme 't ien en ander te 
ondersteunen as vörm van wärkervaering.  
 
Veur de grote groep anwèzige vri’jwilligers was ter een buffet op-ezet en nao een 
welkom en körte inleiding kreeg men de gelègeneid umme der langes te lopen en 
wat èten op te alen. Now der was genog en der was wat mi’j betreft niks 
verkeerd met. 
De rest van de aovend wier in-evuld met een presentasie van gedrèveneid wöörmet 
iemand zien of  aer  wärk  döt en ’t  enthousiasme  oe  die  dät  dan vertelt. 
’t Inspirerende wat döörvan uutgiet is aoste niet in woorden te vangen . .  zoies  mu’-j  
vulen. 
 



Wöör e-k ’t ier aover ?  . . .  Een sprèèkbeurte van Ruumtevaerder  André Kuipers. 
 

André Kupers, een Nederlandse Ruumtevaerder die al twie ruumtemissies , iene van 
11 daegen (april 2004) en iene van 193 daegen (21-december 2011 töt 1 juli 2012) ef 
uut-evoerd.       Die man kwamp vertellen aover zijn ärvaeringen en wat e döör 
allemaole veur ef mutten doen en of laoten. 
Eerlijk wöör . . . ’t is een goei’je veteller en de meniere van presenteren löt niks gien 
twiefel bestaon dät ij geweldig  enthousiast is aover zien wärk en de missies die ij ef 
volbracht. 
 

Met ’t an-alen dät de twiede wereldoorlog de 
ontwikkelingen van de raketmotoren en 
raketten (V2) in een versnelling ebben ebracht 
en döörmet  de ontwikkeling van de 
ruumtevaert in gank ebben ezet,  . . .  kump 
André Kupers al snel bi’j de opkomst van de 
bemande ruumtevaert.  
 

 
Met beelden van de Spoetnik 2  en ’t untien Laika, die as 
eerste lèvende wezen meerder e umlopen (3) umme de Eerde 
ef volbrach . . . .   
 

Völlen van mijn lèèftiedsgenoten zullen dät lietien op de wieze 
van de stoomboot nog wel kunnen erinneren . . . zie ginds kump 
de spoetnik  uut Rusland weer an .  IJ  brengt  ons  ’t  untien  dät  
dood  is  egaon.   
  
 . . . weet André Kupers ons te aove rtugen dät elke 

kosmonaut eel goed weten, dät ter altied risico’s bint en ook zullen blieven. 
IJ memoreren  an  meerdere  collega’s  die  ’t  elaas  is  aovekommen. 
 

Met in beeld brengen van een lèvensloopplagien vertellen Andre K uipers oe ij 
belangstelling kregen veur de ruumtevaert en welke opleidingen en wärkza em-eden  
ij ef edaon die uutendelijk  ebben  eleid dät  ij  töt  ruumtevaerder  is  eselecteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De trainingen die toekomstige astronauten kriegen vinnen aover de ele wereld plase 
en umvat alderbärstens völle disciplines. Ook al bi-j as astronaut iemand binne n ien 
team, ie mutten in staot wèèn umme aoste alles allenig te kunnen zodät, wanneer 
dät noodzakelijk moggen wèèn, de (ruumte-)missie volbrach kan wörren. 
 

Die enörme geldverslinende ruumtevaert is toch iets wöör iederiene va ndaege de 
dag met ef te maken. De technisch -wetenskoppelijke samenlèving zol aoste 
teruggevallen naor de iezertied as ’t zuken naor oplössingen veur preblemen in de 
ruumtevaert der niet zol binnen  ewest. Onze uidige samenlèvink is deurwèven met 
gebruuksveurwärpen die direct of indirect deur ontwikkelingen in die ruumtevaert bint 
ontstaon. 

 

 
’t Enthousiasme wöörmet André Kupers ons de foto’s t eunen van de zwèèfvlucht 
deur ’t ruumtestation ISS, de wetenskoppelijke experimenten,  ’t  lèven en wärken an 
boord, en veural de foto’s met zicht op de Eerde bi’j dag en nacht, laoten oe der gien 
twiefel aover bestaon dät de man döör enörm trots op is ’t te ebben edaon en ons 
now dudelijk kan maken dät wi’j met mekaere maer op een eel klein böllegien wonen 
en der toch wel alderbärstens zunig op mutten wèèn wil de menseid dät ding niet 
naor de verdoemenis jaegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een gewichtloze zwevende waterdruppel met daarin een gevangen luchtbel  
 
 
As de vri’jwilligers die met disse presentasie wörren bedankt veur un inzet  naor de 
zwakkeren in de samenlèvink, mag ’t prötien van André Kupers ons toch zekers net 
zo entousiast maken veur ’t  beskärmen en be-ollen van onze mooie ampärte 
blauwe  planeet. 
 
 
 
 
 

 
 
 



De toekomst van mörgen is immers  vandaege  al  begunnen.  Misskien mut ik 
zels dan mien eigen opvattingen aover  ’t  bedanken van de vri’jwilligers veur un 
inzet, deur  de zörgbiedende örganisasies, maer een bettien nuanceren.   Zol ook 
wel gien kwaod kunnen.  
 

A-k zo umme mi’j en ebbe ekeken vinnen zi’j  ’t allemaole ärstikke mooi een 
bedankien te kriegen en a-j met ze an de praot komt ebben zi’j toch wel de 
voldoening met  iets  zinvols  bezig  te wèèn.  
 

 
  
 
 
 
 
 
Bi’j terugkomst op Eerde kreeg André Kuipers 
eerstens nog een wärkvisum umdät ij illegaal 
Kazakhstan was binnen-evallen. 

    
               
 
 
Met dank an alle vri’j willigers  . . . opdät oe wärk oew inspirasie is umme ’t gewoon te 
doen !  
 
 
 
 
3 november 2016                          Görendrögien W. 


