
Mevrouw van Drie doet vrijwilligerswerk in Zuidwest

"Ikwilactief blijven,mensen
zien en ietsvoor ze betekenen"
LEIDEN - Op de dag dat Nederland
meneer Trump vanaf het Malieveld
een ander geluid laat horen spreek
ik mevrouw van Drie: "Ik zie ze niet,
die mensen die met hun ruggen naar
elkaar staan. Op diverse plaatsen
staan vrijwilligers dagelijks klaar
om anderen te helpen." Hoe komt
mevrouw van Drie aan deze kijk, waar
haalt zij de motivatie vandaan en
welke rol speelt haar geloof hierbij?

Mevrouw Wieke van Drie is een
vitale oudere dame. Ze is lid van
het apostolisch genootschap en
neemt regelmatig deel aan vie-
ringen in het kerkgebouw aan de
Cesar Franckstaat. Zij is alleen-
staand, bescheiden over haar
eigen inbreng en graag onder de
mensen: "Vrijwilligerswerk doe ik
voor mezelf. Ik wil actief blijven,

mensen zien en iets voor ze bete-
kenen. Dat maakt mijn eigen leven
rijker en geeft veel voldoening. Ik
help mee in de bediening van het
eten en drinken bij de Parelvissers
en bij Haagwijk en doe boodschap-
pen voor enkele mensen. Dat vind
ik gewoon leuk, maar dat hoef je
van mij niet aan de grote klok te
hangen. Ik zie namelijk heel veel
mensen die soortgelijk werk doen.
Hier aan de overkant bijvoorbeeld

staan om vier uur altijd een rij rol-
stoelbussen met lachende mannen
en vrouwen achter het stuur."
"Mensen bekommeren zich geluk-
kig om elkaar. Maar ik besef best
dat er ook andere mensen zijn.
Laatst schonk ik in Haagwijk
thee en was ik ineens onderdeel
van een levendige discussie. Die
Marokkaanse jongens hier aan de
overkant maken veel te veel lawaai
en gooien al hun etensresten op de
grond. Goed dat Trump iets tegen
die Marokkanen doet. Ho, ho zei ik,
niet iedereen over een kam sche-
ren. We sturen die jongens toch
niet het land uit omdat ze een keer
iets op de grond gooien. Ik zou ze
aanspreken. Er zijn geen slechte
mensen, ze doen soms onhandige
dingen."
Hoe zit dat nu mevrouw van Drie,
uw geloof en uw vrijwilligerswerk?
"Ik laat me regelmatig inspireren
tijdens vieringen van het aposto-
lisch genootschap. Ik hoor dan dat
elk mens er toe doet en er mag
zijn, iedereen is deel van dezelfde
schepping. Ik toets dan mijn eigen

Mevrouw van Drie: "Mensen bekom-
meren zich gelukkig om elkaar. Maar
ik besef best dat er ook andere men-
sen zijn" (Foto: pr).
gedachten, bevestig deze of stel
ze bij. Daar wordt overigens niet
gezegd wat ik de komende week
wel en niet moet doen, laat staan
hoe ik dat moet doen. Dat maak ik
zelf uit. Maar toch zie ik het een
niet los van het ander. Ik denk
zeker dat ik beinvloed word, maar
daar kies ik ook zelf voor, dat wil
ik ook. Ik vind het heel moeilijk te
zeggen dit ben ik en dat komt door-
dat ik lid ben van het apostolisch
genootschap. Dat is trouwens ook
niet zo belangrijk hoe dat komt,
belangrijker is dat je wat doet."
"Ik merk wel dat het vrijwilligers-
werk ook een andere kant heeft.
Vorige week is een meneer in Haag-
wijk overleden, een meneer waar
ik boodschappen voor deed en aan
wie ik gehecht ben geraakt. Nu hij
dood is loop ik toch met eenonpret-
tig gevoel rond".•

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




