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De eerste WZINE 

Het online magazine gemaakt door en 

voor de vrijwilligers van Willemeen. 
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In deze tijden van corona en verplicht je tijd thuis 

doorbrengen, versturen we je regelmatig een WZINE. Het 

online magazine voor en door de vrijwilligers van Willemeen. 

De eerste editie heb je inmiddels voor je! 

 
We zien elkaar momenteel niet in Willemeen, maar goed om te 

weten is het volgende. Je kan altijd terecht bij je jongerenwerker om 

persoonlijke zaken te bespreken.  

Je kan Oscar bereiken door te appen of te bellen.  

Dit kan om iedere reden (rechtsbijstand via Rijnstad, ideeën, hart 

luchten, etc.) Lucas is iedere woensdag bereikbaar voor hetzelfde. 

Het kan zijn dat we later contact met je opnemen, laat dan in ieder 

geval een boodschap achter. 

 

Oscar is te bereiken op: 06 114 841 28. 

Lucas is te bereiken op: 06 431 525 58. 

Je kunt ook contact zoeken met andere vrijwilligers in onze app 

groep of in onze Facebook groep.

Intro
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Ook jongerenwerkers hebben thuis hun werkplek ingericht om 

het werk voor Willemeen zo goed mogelijk voort te zetten.  
 

Hier zie je de thuiswerkplek van Oscar. Zoals je ziet is kat Dexter 

erg betrokken bij het werk wat te doen staat. Naast het reguliere 

jongerenwerk, is Oscar nu vooral druk met de communicatie rondom de 

shows die verplaatst moeten worden en de transistie opdracht van de 

gemeente. 

Oscar: “..ik verveel mij geen moment, het eerste idee om het drumstel 

beneden te zetten is al gesneuveld. Ik probeer weer mijn boeken op te 

pakken en tuin is gelukkig al klaar voor het warme seizoen. Lastig is je 

uren indelen voor werk, ik ben altijd bereikbaar maar lijkt mij beter om 

het praktische werk in gezette tijden te zetten, zoals het nu gaat is het 

compleet versnipperd over een hele dag. Naja, denk dat iedereen bezig 

is deze situatie een plek te geven..”

Ook je thuiswerkplek delen? Stuur een foto en verhaaltje over je thuiswerkplek naar redactie@willemeen.nl.

Oscar

De thuiswerkplek van... 

Oscar, jongerenwerker bij 
Willemeen
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Beste live acts W1:
Beastmilk, Trockener Kecks, Het Gezelschap

Favoriete serie(s) op dit moment?
Better Call Saul, Ozark, Tiger King

Favoriete song:
Everybody knows, Leonard Cohen (beetje flauw 

maar nogal actueel)

Beste artiest:
Springsteen, Van Morisson, Prince

Beste band:
Dead Can Dance, The Band, Type o Negative

Kunst?
De Late Rembrandt in Rijksmuseum 

(met de Willemeen crew)

Waarom?

Nog nooit een verfstreek gezien dat een 

glanzende gouden knoop kan zijn zo dichtbij

Favo films:
LOTR, The Godfather, E.T.

Favoriete stad / land:  
New York City

Waarom: ik voel mij daar thuis

Boek dat je nu leest:
Vrouw in het raam, A. J. Finn

YouTube tips:
Springsteen gratis live.

Waarom? Just check it.

https://youtu.be/8RxT5CBHsJA

Guilty pleasure:  
Carly Simon, Coming around again

Onhebbelijkheden:  
weinig geduld, verliezen in dromen

https://youtu.be/8RxT5CBHsJA
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Het zijn rare tijden. Zoals sommigen van jullie 

misschien weten, werk ik als Coördinerend 

Begeleider in een gezinsvervangend tehuis 

voor verstandelijk gehandicapten. 

 
De doelgroep waar ik mee werk, zijn licht 

verstandelijk gehandicapten, dat betekent heel 

simpel gezegd dat deze mensen functioneren, zowel 

cognitief als emotioneel tussen de 5 en 8 jaar. 

Vorige week is onze locatie al “op slot” gegaan, wat 

betekent dat de bewoners niet naar buiten mogen 

voor een boodschapje en geen bezoek mogen 

ontvangen.  

 

Hoe leg je een verstandelijk gehandicapte uit dat 

zijn vader, moeder, broer of zus die iedere week op 

bezoek kwam, niet meer langs mag komen? Hoe 

krijg je uitgelegd dat het op dit moment het veiligst 

is om binnen te blijven? Moeilijke vragen waar 

wij dagelijks mee te maken krijgen. Ook de angst 

zit er bij de cliënten goed in. Meerdere malen per 

dienst krijg ik de vraag van de cliënten of zij nu ook 

doodgaan of dat hun familieleden doodgaan.  

Moeilijke vragen om goed en begrijpelijk te 

beantwoorden tegen misschien wel de meest 

kwetsbare doelgroep.

 

 

Echter, het is op mijn werk ook heel vaak gezellig en 

leuk, ook tijdens de Coronacrisis. In mijn volgende 

stukje zal ik iets schrijven over de leuke dingen die 

bij ons op locatie gebeuren en hoe de bewoners 

waar ik mee werk er samen het beste van proberen 

te maken.”

Iedere twee weken schrijft vrijwilliger Maarten 

Vermeulen over zijn werk als Coördinerend 

Begeleider in een gezinsvervangend tehuis 

voor verstandelijk gehandicapten.

Column: Rare tijden

“Hoe leg je een verstandelijk gehandicapte uit 

dat zijn vader, moeder, broer of zus die iedere 

week op bezoek kwam, niet meer langs mag 

komen?”



7

“The Witcher” is altijd al populair geweest, en nu door de serie op Netflix zijn er nog meer fans bij 

gekomen. Wil je meer weten over de wereld van “The Witcher”? Bekijk dan snel dit filmpje!

Boekrecensie
Door: Alyssa

We uploaden de video in onze Facebook groep.
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die je binnen kan en/of 
moet doen in deze tijden

1.  Je huisdier verzorgen
De meeste huisdieren vinden het maar wát leuk dat al hun baasjes 

momenteel thuis zijn. Al die aandacht en aanwezigheid zijn ze soms 

niet gewend. De baasjes zelf helaas, vinden het lange thuisblijven 

soms iets minder leuk. Geef hierom je hond, kat, konijn, hamster, zebra, 

ringstaartmaki of krokodil wat extra liefde! Een brokje of snoepje extra, 

of toch even het hok schoonmaken. Je zult vanzelf zien dat je liefde 

terug krijgt!

2.  Deurknoppen schoonmaken
In deze tijd wassen de meeste mensen hun handen net iets, 

of flink wat meer dan normaal. Echter, vergeet ook niet je 

deurklinken zo af en toe te poetsen! Hier blijven vaak veel 

bacteriën achter, soms zonder dat je het deur hebt. 

5 dingen...

Hond Sara van Jari 
vermaakt zich wel

Varken Gordon van Nicole geniet 
van een speciale varkensmassage!

De deurklink bij Oscar thuis
wordt schoongemaakt.



9

5.  Verbeter een wereldrecord
Het klinkt je vast bekend, het Guinness book of World Records. Nu is dé 

tijd om je obscure talenten binnenshuis te ontdekken. Misschien heb je 

wel een verborgen talent voor spaghetti aan elkaar knopen, kun je het 

best hamsters jongleren of de meeste zwaarden slikken.

3.  De huisraad anders opstellen
Komen de muren al op je af? Schreeuwt de bank naar je? Soms kan het helpen om je huisraad 

op een andere manier in te delen. Wissel een tafel voor een bank! Verschuif een tapijt! Hang 

posters op, of haal ze weg. Misschien is televisie kijken vanuit de keuken zo gek nog niet… Met 

een paar kleine aanpassingen kan het soms net voelen alsof je in een nieuw huis woont, of op 

vakantie bent. 

4.  Ruim de zolder/kelder/kast op
Als je een opslagzolder hebt, een kelder of een volle opslagkast, kun je er versteld van staan 

hoeveel spullen je soms hebt, waarvan je niet wist dat je ze had. Nu is de kans om al die 

spullen bij mekaar te verzamelen en je opslagruimte te herorganiseren. Misschien vind je nog 

wel een oud spel, fotoalbum of instrument. Dit kun je ook weer gebruiken om de tijd te doden! 

Ook kun je eventueel spullen die je niet meer nodig hebt op Marktplaats zetten. Verkopen is 

momenteel wel iets lastiger natuurlijk... 
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Finish the story

Nog nooit heeft hij mij zo stevig vast gehouden 

als toen. Dat moment kan ik steeds opnieuw 

herbeleven. Terwijl ik in mijn oude luie stoel zit. 

Karikastiek en gerimpeld, sluit ik mijn ogen. Bij 

de gordijnen, die half dicht zitten schemert er een 

kleine lichtstraal naar binnen. Oud en achter de 

geraniums zoals ze zeggen en met die gedachten 

dommel ik weg naar het moment dat ik herbeleef 

elke nacht weer.

Mei 1960. De flowerpower-tijd. Achter in de wagen, 

met de dreadlocks op het feest, drink ik nog een 

extra wodka. Marco zit voorin en we luisteren naar 

de Beegees. Veelgezegde zogenoemde liefde van 

seks, drugs en rock-’n-roll. Samen kijken we naar 

de sterrenhemel. Voor het eerst in lange tijd heb ik 

mij niet zo gelukkig gevoeld. De volgende morgen 

krijg ik een telefoontje. Nu ik oud en karakteristieke 

gelaatsuitdrukkingen op mijn gezicht heb, kan 

ik hier nog steeds niet over uit. Marco is weg. 

De telefoon rinkelt en ik ben in paniek. In het 

overhemd van Marco schiet ik recht overeind en 

roep ik hem. Tegelijkertijd zoek ik naar de telefoon. 

Het gerinkel houdt op als ik de telefoon aanneem. 

De politie....

Angela is begonnen met het schrijven van een verhaal. In ‘Finish the story’ kun je doorschrijven 

op dit verhaal. Wil jij invloed hebben op hoe dit afloopt? Schrijf dan je volgende alinea  

(max. twee) en stuur het op naar redactie@willemeen.nl. Wordt vervolgd...

mailto:redactie%40willemeen.nl?subject=Finish%20the%20story
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Aangezien het live circuit voorlopig op slot gaat 

willen we Willemeen tijdelijk ombouwen tot 

televisie station.

We bieden de mogelijkheid om via onze socials jouw 

content uit te laten zenden/ sharen/ uploaden. 

Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld:
 

 • een videoclip

 • een DJ livestream

 • een ..... workshop (voor dummies)

 • een live opname (in de tuin/ keuken/ slaapkamer)

 • een voordracht

 • een training

 • een goochelshow

 • jouw geniale idee

Stuur je idee naar programmering@willemeen.nl

#WTV #mediatuinwillemeen

Willemeen televisie
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Uitgave 1 
30/03/2020
 
 
Speciaal voor vrijwilligers van:

Redactie: 
Mees, Lucas, Oscar, Marjolein, Daisy

Mail de redactie:
redactie@willemeen.nl

Met dank aan:  
Angela, Alyssa, Maarten, 
Jari, Nicole, Maarten, Willemeen TV

 

Aanleveren kan op redactie@willemeen.nl. 
De deadline voor het aanleveren van content is iedere vrijdag 12:00 uur

WZINE 


