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“In de huidige coronatijd ben ik graag bereikbaar en zicht-
baar voor de Zeistenaar. Daarom fiets ik veel door de wijken 
en straten in Zeist. Ik neem graag de tijd voor jong en oud, 
voor iedereen die een wens, klacht of zorg heeft. Of iets wil 
bespreken over  
de wijk, buurt of straat. 
Dat kan spontaan op 
straat, maar ook in het 
Ontmoetingscentrum 
Binnenbos of bij iemand 
thuis.” 

Bram Wispelweij
Wijkmanager  
Centrum & Oost

“We blijven interesse in 
elkaar tonen. Ook al zit 
de omstandigheid niet 
altijd mee. Achter de vele 
ontmoetingen die ik heb 
in de samenleving, met 
jong en oud, met vrijwilli-
gers en professionals  
– digitaal en als het even 
kan fysiek – schuilen 
zoveel verhalen. Over 
persoonlijk verdriet, over 
zorgen, over financiële 
problemen. Daartegen-

over staan lichtpuntjes en inspiratie om hier samen 
doorheen te komen. Dat geeft ons moed.”

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

“Omdat fysiek 
afspreken niet 
meer mogelijk is, 
probeer ik digitaal 
zoveel mogelijk in 
contact te blijven. 
Vooral met onze 
inwoners die 
zorgen hebben  
of een zeer lastige 
tijd ervaren door 
de huidige crisis. 
In deze bijzondere tijd is het belangrijk dat  
we in verbinding blijven, elkaar helpen en 
voor elkaar zorgen.” 

Hafid Boutahar
Raadslid D66

“Ik help Zeistenaren die graag willen bewe-
gen, maar door een beperking wat minder 
makkelijk kunnen sporten.  

Ik help ze het laatste stapje  
te nemen naar de sportvereni-
gingen toe. Mijn doel is dat 
iedereen in Zeist, met of zonder 
beperking, in beweging komt. 
Laat je niet tegenhouden door 
angst of schaamte, maar laten 
we op zoek gaan naar wat voor 
jou mogelijk is!  
Voor meer informatie kijk op: 
Sportiefzeist.nl.”   

Michelle Maes
Buurtsportcoach Sportief Zeist

“Onze schuldhulpmaatjes helpen Zeistenaren met 
problematische schulden door structuur te bieden 
 in hun financiële situatie en het zoeken van een 
oplossing. Persoonlijk contact onderhouden is 

vanwege de maatregelen 
veel lastiger. We helpen 
nu zoveel mogelijk via de 
telefoon of mail. En soms 
is het noodzakelijk dat we 
toch op huisbezoek gaan. 
Hulp nodig? Kijk op 
Shmzeist.nl.” 

Gerard van Beek
Secretaris Stichting  
Schuldhulpmaatje Zeist

“In deze tijd  
worden velen 
behoorlijk op zich- 
zelf teruggeworpen 
en gedwongen tot 
meer rust. Dat biedt 
grote kansen voor 
het ontwikkelen van 
één van de belang-
rijkste menselijke 
gaven: je intuïtie. 
Ik help je hiermee 
makkelijker contact 
te maken, zodat  

je deze beter kunt gebruiken. Je wordt creatiever 
als je je ervoor openstelt. Ik help je.” 

Karin Uiling-Hendriksen
Trainer en coach Paisho.eu

“Met het project Aysma, dat ‘zussen’ betekent in 
het Berbers, helpen wij eenzame oudere vrouwen 
met een migratie achtergrond. De activiteiten  
die we normaal doen, liggen stil. Wel bellen we 
wekelijks met de meest kwets bare vrouwen.  
Ook hebben we onlangs met een sokkenactie  

bij 26 vrouwen 
warme sokken 
aan de deur 
afgegeven om 
een gevoel van 
warmte en sa-
menhorigheid  
te creëren.” 

Leyla Ajjaj
Projectleider Aysma 
MeanderOmnium

“Samen met coördinator 
Leon Palmen en de inzet 
van veel vrijwilligers en 
medewerkers hebben  
wij een groot deel van de 
bewoners gevaccineerd. 
Met als resultaat dat we  
de bezoekregels hebben 
kunnen versoepelen naar 
twee bezoekers per dag  
per bewoner. Beide mid- 
dagen van het vaccineren 
waren een groot cadeau.  
Ik vond het waardevol  

om te ervaren hoe warm en zorgzaam bewoners  
en medewerkers in Huize Valkenbosch zijn. 

Anouk Verburg
Coördinator vaccinatie Huize Valkenbosch
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Corona raakt ons allemaal.  

Het is geen gemakkelijke tijd. 

Laten we volhouden, creatief 

zijn en elkaar helpen waar  

dat mogelijk is.

“De afgelopen 
jaren heb ik veel 
ondernomen  
om onze buiten-
plaatsen in Zeist 
verder te verbe-
teren. Bezoekers 
weten dit zeer te 
waarderen. 
Helaas is de oude 
brug op Hoog 

Beek en Royen meermaals vernield. Lockdown-verveling?  
Ook zie ik een sterke toename in het zwerfafval. Dit is slecht 
voor de natuur en doet afbreuk aan de schoonheid van de 
terreinen. Laten we zuinig zijn op wat we hebben!” 

Joris Hellevoort
Boswachter Utrechts Landschap

“Speciaal voor 
senioren en hulpbe-
hoevenden bieden 
wij in deze tijd een 
vers bereid troost-
menu bestaande uit 
een vis-, vlees- of 
vegagerecht. Met 
zorg en aandacht 
bezorgen we deze 
menu’s ook persoon-
lijk en coronaproof 
aan de deur of in 
huis. We geven 
tijdens het bezorgmoment graag wat extra aandacht.  
Het is super fijn om dit te kunnen doen.” 

Yovanka Wiedeman
Eigenaresse Mama Yo 

“Sinds half december zijn wij ons kleurrijke 
kledingassortiment direct gaan aanbieden  

via social media en de webshop 
Waiwurrie.nl. We plaatsten foto’s 
en maakten filmpjes met aanbie-
dingen speciaal voor onze klanten. 
Zij waardeerden dat zeer. Eerst 
bezorgden we alles nog persoon-
lijk aan huis. Gelukkig mochten 
klanten een paar maanden later  
de bestellingen veilig afhalen bij 
onze winkel. En nu kan men op 
afspraak shoppen in de winkel.  
Ik kijk uit naar de volgende stap.”

Bianca Weber
Eigenaresse kledingzaak Wai Wurrie

“Door corona staan 
steeds meer mensen 
stil bij vragen als: 
wat is de zin van het 
bestaan, waar sta  
ik nu in mijn leven en  
hoe zit het met mijn  
(on)sterfelijkheid.  
Met liefde bieden wij  
een plek waar ieder-
een ongeacht achter-
grond, leeftijd of financiële draagkracht, kan bezinnen 
op deze thema’s en gewoon even mag ‘zijn’.” 

Robin Zuidam
Oprichter Bezinningshuis

“Als jeugdtrainer zorg ik ervoor dat ik de 
jongste jeugd zo goed mogelijk train en 
dat wij plezier hebben  
met elkaar op het veld.  
Ik ben superblij dat we dit  
coronajaar toch nog veel 
mochten hockeyen en dat 
ik ook met mijn eigen 
team kon trainen.  
Hopelijk blijft dat zo.” 

Ties van Tilburg
Trainer F’jes  
Hockeyclub Phoenix

“Voor mij is de essentie van mens zijn: het besef 
dat je niet alleen op deze wereld bent. Dat er 

mensen zijn die af en  
toe hulp nodig hebben: 
jouw handen of een 
luisterend oor. Daarom 
doe ik klusjes, pas ik  
op huis en dieren, kook 
ik of voer ik een goed 
gesprek tijdens een 
wandeling.” 

Jos Heuver
Leerkracht Seyster College

“Samen met al onze vrijwilligers doen we nog steeds 
wat we altijd deden: met liefde dieren opvangen en 
verzorgen. Door corona komen veel minder dieren  

bij ons, vooral in ons pension. 
Maar het begint iets aan te 
trekken. Denk goed na voor- 
dat je een huisdier aanschaft. 
Want ook na corona hebben 
de dieren jouw tijd en aan-
dacht nodig.” 

Marlies Schneider
Bedrijfsleider Dierentehuis  
Zeist Austerlitz
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