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Wij van de Boodschappendienst… 
 

Hallo allemaal, 
 
De maatregelen die zijn genomen om het Corona virus te beteugelen hebben ons 
min of meer gedwongen om de boodschappendienst van UVV Zoetermeer om te 
vormen. Voorheen waren we vooral MET ouderen op pad. Nu doen we 
boodschappen VOOR ouderen. En inmiddels helpen we ook andere mensen die 
door Corona niet meer in staat zijn om zelf boodschappen te doen. Drukten we onze 
vrijwilliger vóór Corona op het hart vooral niet de boodschappen voor te schieten, nu 
kan het even niet anders. Dank zij het garantiefonds van de gemeente hebben we 
een goed werkende methode kunnen ontwikkelen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/ vind je de volledige uitleg voor 
vrijwilligers en cliënten.  

  

https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/
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Vrijwilligers 
We zijn in nog geen drie weken 
gegroeid van 15 naar 115 
vrijwilligers. Het uitgangspunt is 
dat we mensen zoveel mogelijk 
in hun eigen wijk proberen in te 
zetten. In sommige wijken 
hebben we veel mensen 
beschikbaar. In andere wijken 
beduidend minder: 

We hebben in nog geen drie 
weken meer dan 100 nieuwe 
vrijwilligers ingeschreven. Dat 
houdt o.a. in: Een telefonische 
intake doen, kandidaten 
informeren over de werkwijze, VOG aanvragen, een contract opsturen en 
betaalformulieren rondbrengen voor mensen die thuis niet kunnen printen. Zelf 
hebben we het idee dat we door de idiote drukte hier en daar mogelijk wat steekjes 
hebben laten vallen. Als je na het intakegesprek niks meer van ons gehoord hebt, wil 
je dat dan s.v.p. even laten weten?  

 
Hulpvragen 
Tot nu toe kwamen er relatief 
weinig hulpvragen. Vorige 
week stond de teller op 21. 
Afgelopen donderdag 
verscheen er een stukje over 
de Boodschappendienst in het 
Streekblad. Sindsdien hebben 
we 10 nieuwe hulpvragen 
genoteerd. Nog steeds veel 
minder als waar we rekening 
mee hebben gehouden.  
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Het goede nieuws is natuurlijk dat we tot nu toe vrij gemakkelijk op alle hulpvragen 
een passend antwoord konden vinden. We hebben nu 33 klanten geregistreerd, 
waarvan er 31 zijn gekoppeld aan een vrijwilliger: 

Kortom: de hulpvraag neemt vooralsnog even niet zo’n vlucht als het aanbod van 
vrijwilligers de afgelopen weken. Vermoedelijk worden veel geïsoleerde mensen 
bijgestaan door kinderen of buren. Dat zien we met name gebeuren omdat een 
aantal “vaste” klanten van de Boodschappendienst nu even in de pauzestand staan, 
omdat kinderen (ook vanwege de maatregelen) meer tijd hebben om, hun ouders te 
helpen. Anderzijds hebben we ook een aantal vaste vrijwilligers, die nu even niet 
mee kunnen doen omdat ze zelf tot de risicogroep behoren.  

We zien ook dat veel ouderen nog steeds zelf 
boodschappen doen, ondanks het dringende advies om toch 
vooral thuis te blijven. En we zien dat er nog veel met 
contant geld wordt betaald, wat op zich ook een fors risico 
oplevert.  

Aan de ene kant hopen we natuurlijk dat we iedereen die wil helpen, kunnen 
inzetten. Aan de andere kant zou het natuurlijk ook prachtig zijn als het niet nodig 
blijkt. Maar het moet wel veilig gebeuren.  
 
Wat we ook zien is dat de hulpvraag uit andere wijken komt, dan waar we veel 
vrijwilligers hebben zitten. Wat je in de plaatjes niet ziet is dat we ook nog 14 cliënten 
hebben voor de maaltijdservice van Perron 1. Die vind je zonder uitzondering in de 
wijk Oosterheem. Deze worden “bediend” door 1 vrijwilliger die één dag in de week 
een maaltijd kookt en rondbrengt. 

 

Corona krant 
Er wordt binnen het samenwerkingsverband 
Zoetermeer Voor Elkaar inmiddels hard gewerkt 
aan een speciale Corona krant. Die moet vooral 
informatie gaan bevatten voor mensen die hulp 
zoeken of hulp willen bieden, maar ook over het 
digitale platform Zoetermeer Voor Elkaar. Ook 
onze boodschappendienst en andere mooie 
initiatieven komen in deze krant in de spotlights.  

De Corona krant wordt straks eenmalig huis-aan-huis (56.800 brievenbussen) 
verspreid. We zoeken mensen die een paar straten willen doen, want het is natuurlijk 
een monsterklus. En vele handen maken ondanks Coron nog steeds licht werk! 
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Boodschappentassen 
De gemeente Zoetermeer heeft 500 boodschappentassen 
voor ons besteld met het logo van Zoetermeer Voor 
Elkaar erop.  
 
Naar verwachting zullen die komende week worden 
afgeleverd. We gaan al onze vrijwilligers van twee tassen 
voorzien. Dan kun je er steeds één bij de klant 
achterlaten, die je dan de week erop weer leeg 
terughaalt.  

Zodra ze binnen zijn gaan we bedenken hoe we de 
tassen bij jullie kunnen krijgen. Hangt er namelijk vanaf of 
ze door de brievenbus gaan passen of niet.  

 

Andere activiteiten in het kader van Zoetermeer Voor Elkaar 
Het samenwerkingsverband doet nog veel meer dan alleen boodschappen. Zo 
worden vanuit Piëzo kinderen op afstand geholpen met hun huiswerk, zorgt Present 
voor bloemen en alle partijen bellen de hun bekende ouderen als ze behoefte 
hebben aan een praatje. Samen coördineren we de hulpvragen waar nog niemand 
een passende oplossing voor heeft.  

 

Goede ideeën zijn van harte welkom 
Als je suggesties hebt over hoe we het beter kunnen doen, dan 
horen we die graag. Ook ideeën over nieuwe diensten om het leed 
te verzachten zijn van harte welkom. Hoor je over nieuwe 
problemen als gevolg van de corona maatregelen, laat het weten! 
 

En verder? 
We hopen dat we iedereen die wil helpen, zo snel mogelijk 
aan een cliënt kunnen koppelen. Of dat gaat lukken is 
uiteraard afhankelijk van hoe de vraag zich ontwikkeld. 
Vooralsnog duren de maatregelen nog tot 28 april. Maar het 
ziet er niet naar uit dat we na die datum weer “gewoon” 
kunnen gaan doen.  
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We durven dus niet te beweren dat dit de eerste en de laatste uitgave was van “Wij 
van de Boodschappendienst ”. Als de maatregelen langer van kracht blijven, willen 
we toch elke maand wel even iets van ons laten horen.  

 
Volgende edities zullen waarschijnlijk wel wat korter zijn . 

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle vrijwilligers van de boodschappendienst 
en de cliënten die een emailadres hebben opgegeven. En verder naar alle 
vrijwilligers van de UVV, die hun vrijwilligerswerk tijdelijk moesten staken en naar alle 
externe relaties van de UVV.  

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat dan s.v.p. even weten. Een 
mailtje naar bbd@uvv-zoetermeer.nl met de tekst: “Liever geen nieuwsbrief” volstaat. 
Dan zorgen we ervoor dat die niet meer in jouw mailbox terechtkomt.  
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