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Fiets voor Zorgerf van hun Vrienden 

[WAARLAND] “Dit is een mooi cadeau waar alle cliënten iets aan hebben,” vertelt het bestuur van de 

Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland. Vele jaren hebben zij met acties en het werven van 

donateurs voor extraatjes gezorgd voor de cliënten, maar nu nemen zij afscheid. Van het laatste geld 

in kas, aangevuld met een donatie van een anonieme gulle gever, werd een gloednieuwe duo-fiets 

met elektrische ondersteuning aan Het Zorgerf Waarland geschonken.  

Het Zorgerf groeit 
Sinds 1 januari valt Zorgerf Waarland onder PluZorg.  ‘Sturen op geluk en werken vanuit de 

bedoeling’ is het motto van PluZorg. Dat concept spreekt zorgbedrijven aan. Daardoor is er nu ook 

een Het Zorgerf in Opmeer, vanaf november ook één in Aartswoud en zijn er nog twee zorgerven in 

ontwikkeling in de omgeving. “Wij zijn begonnen voor Waarland en daar komen onze donateurs ook 

grotendeels vandaan,” laat penningmeester Erica Nauta weten. “Nu er meer Zorgerven bij komen, 

wordt het voor ons tijd om onze kennis en kunde op het gebied van sponsoring aan de coördinatoren 

van de zorgerven over te dragen, zodat zij het geleerde lokaal kunnen toepassen.” 

Feest 
Het schenken van de duo-fiets werd op een feestelijk moment gedaan. Tijdens de jaarlijkse 
vakantieweek van de cliënten worden er diverse activiteiten georganiseerd op het terrein. Dit jaar 
zijn deze activiteiten opgebouwd rond het thema ‘De camping’ en het vieren van het vijfjarig bestaan 
van Het Zorgerf Waarland. De mega bingo voor cliënten en hun ouders werd daarom even stilgelegd 
om voorzitter Annemarieke Veldhuizen het woord te geven. Na het horen van luid gebel en het de 
feesttent binnenrijden van de versierde duo-fiets door de vaste fietsvrijwilliger Cor Bruin, brak een 
luid applaus los van cliënten en hun familie.  



 
“Eerder leenden wij de duo-fiets van KBO Waarland en daar waren wij heel dankbaar voor. Dit is een 
fantastisch cadeau,” vertelt Cor. Hij en zijn collega-vrijwilliger Joke zetten zich al jaren in om een 
vaste ochtend per week met verschillende cliënten te gaan fietsen. “De cliënten vinden het geweldig 
om in beweging te zijn en de omgeving te zien. Ze zijn altijd eerlijk en zeggen waar het op staat. Daar 
houd ik van!” 
 
Op maat voor de doelgroep  
“Alan Kliffen Rijwieltechniek uit Winkel heeft de fiets geleverd en hij blijft het onderhoud ook doen. 
De accu heeft extra capaciteit en de stoeltjes kunnen draaien. Dat maakt het opstappen voor ook 
rolstoel gebonden cliënten mogelijk.” legt secretaris Silvia Hink uit.  Bestuurder Jan Steven van Dijk 
bedankte het bestuur van De Vrienden van Zorgerf Waarland en de donateurs voor hun jarenlange 
inzet, waardoor er activiteiten konden worden ondernomen en zaken konden worden aangeschaft 
die niet uit de zorggelden betaald konden worden. Zo gingen cliënten naar de Efteling, werd 
dagbestedingsonderdeel de theetuin bestraat en van meubilair voorzien en werden er zelfs twee 
pony’s aangeschaft. “Deze fiets is een aanwinst voor Het Zorgerf, meer vrijwilligers om op de andere 
dagen met cliënten te fietsen zijn tevens van harte welkom!” aldus coördinator dagbesteding Aniek 
de Vries. “Dus als u, als vrijwilliger, met een van onze cliënten wilt fietsen bel me even op 06-
51063998.” 
 


