
“Mijn zoon Kevin gaat voor zijn dagbesteding al sinds jaar en 
dag naar Koraal locatie Op de Bies in Landgraaf. Een tijdje 
geleden gaf hij aan dat hij het wel leuk zou vinden wanneer 
ik als vrijwilliger aan de slag zou gaan voor de afdeling 
Recreatie & Vorming. Dat is een kleine groep medewerkers 
die ervoor zorgt dat er voor cliënten ook in de vrije tijd veel 
leuke dingen te ondernemen zijn. Daarnaast organiseren ze 
ook elk jaar enkele grote activiteiten, zoals een kermis en een 
muziekfestival genaamd Biespop. Die activiteiten spraken me 
altijd al aan. Maar kon ik er zelf ook iets aan bijdragen?”

“Cliënten net dat extra 
beetje plezier en geluk 
proberen te bieden”

Toos Misere, vrijwilliger bij 
Koraal regio Parkstad

• Vrijwilligers vertellen



“Toen ik aangaf dat ik geïnteresseerd was, 
werd ik meteen uitgenodigd. Het gesprek 
dat volgde was zo positief dat ik gelijk aan 
de slag ging als vrijwilliger. Nu steek ik dus 
met veel plezier mijn handen uit de mouwen 
bij de meest uiteenlopende activiteiten. Het 
geeft me echt veel voldoening als ik cliënten 
zie genieten. Toegegeven, soms zijn het 
lange dagen. Maar ik heb bijna 20 jaar op 
een school gewerkt, dus voor mij is dat geen 
probleem. Heel eerlijk? Eigenlijk vind ik alle 
dingen die er bij komen kijken leuk!”

“Als ik de blije gezichten zie, dan ontroert 
me dat soms echt. Kijk, wij staan vitaal in 

het leven en dan zijn er doorgaans genoeg 
mogelijkheden om iets leuks te ondernemen. 
Maar cliënten met een verstandelijke en vaak 
ook meervoudige beperking zijn hiervoor vaak 
afhankelijk van de kleine wereld om hen heen. 
De medewerkers op de groepen doen echt 
hun best om er elke keer een leuke dag van te 
maken, dat zie ik echt wel. 

Maar zij hebben hun handen meestal vol. 
Als ik dan van meerwaarde kan zijn om de 
cliënten net dat extra beetje plezier en geluk 
te bieden, dan is dat eigenlijk een voorrecht. 
Een voorrecht dat me ook nog eens heel  
veel plezier schenkt!” ■

Word jij ook vrijwilliger? 
 

Wil jij ook iets betekenen voor de 
cliënten van Koraal regio Parkstad? 
Of ken je iemand die zich zou willen 
inzetten? 

Neem dan vrijblijvend contact op 
met onze vrijwilligerscoördinator 
Dave Otten via 06 - 22 20 17 30 of 
dotten@koraal.nl


