• 25 jaar vrijwilligerswerk

Aggie Savelkoul wil van geen ophouden weten
Het is eind 1995, Nederland ontwaakt. Het is vroeg en koud als Aggie Savelkoul voor het eerst
voet zet binnen Op de Bies in Landgraaf. Haar missie? Zich inzetten voor haar medemens.
De dan 58-jarige Aggie wil na ruim 40 jaar werken, moederen en zorgen voor onder andere haar
dochters en gehandicapte broertje iets betekenen voor mensen die het minder goed hebben.

Aggie gaat aan de slag als wandelmoeder.
Met negen deelnames aan de Vierdaagse van
Nijmegen zit wandelen in haar bloed. Elke
dinsdag gaat Aggie door weer en wind op
pad met Ruud, een bewoner van Op de Bies
waar ze naar verloop van tijd een goede band
mee opbouwt. Deze band wordt zo speciaal
dat Aggie hem ziet als haar eigen zoon en
ook bewindvoerder van hem wordt. Deze
bijzondere taak houdt ze maar liefst 22 jaar
vol.
Aggie vind het heerlijk om haar vrijwilligerstaken uit te voeren en wordt steeds meer
betrokken bij onze prachtige organisatie.
Naast al het goeds dat ze voor Ruud doet,
helpt ze samen met haar man Jan ook mee
tijdens de grote activiteiten die de afdeling
recreatie verzorgt.

Koffie en vlaai verkopen tijdens de kermis.
Of zorgen voor de Raad van Elf tijdens
carnaval; Aggie vind het allemaal prima en
geniet van elk moment.
Op het moment van schrijven baalt de nu
83-jarige Aggie echter stevig. Juist nu ze
vanwege lichamelijke klachten langzaam
- heel langzaam- zou moeten gaan denken
aan afbouw van haar geliefde vrijwilligerswerk
steekt corona de kop op en kan ze Op de Bies
minder vaak bezoeken dan ze eigenlijk wil.
Hoewel Aggie vaak zegt ‘dat ze zelf niet
graag in de belangstelling staat’, willen we
haar bij deze toch even in de schijnwerpers
plaatsen. 25 jaar vrijwilligerswerk... dat mag
niet onopgemerkt blijven. Dus daarom: Aggie,
ongelooflijk bedankt voor jouw inzet! ■

