
 

 

 

  

 

R:  Wat vind je leuk aan het werken in het Inloophuis? 

G:  Ik vind de sfeer goed. De saamhorigheid en de behulpzaamheid, het is net een familie. 

R:  Wat zijn je activiteiten in het Inloophuis? 

G:  Ik ben bij de naaigroep, op dinsdagochtend. Op woensdag wordt er ‘s avonds samen ge-

geten. Daarvoor moeten de deelnemers een kleine bijdrage betalen. Ik doe daarvoor de 

kas. Op vrijdag ben ik ook regelmatig aanwezig bij het verdelen van de pakketten door de 

voedselbank Zeist. Wij hebben vernomen dat de voedselbank een andere locatie krijgt. 

Dat vind ik wel jammer, want er was altijd een goede sfeer. 

R:  Mag ik je bedanken voor dit interview? 

G:  Graag gedaan. 

Uitwerking Interview met Grada Lammers,  

vrijwilliger bij het Inloophuis Vollenhove  

met Remmolt Zwartsenberg:  

 R=Remmolt, G=Grada 

 

R:  Je bent de oudste vrijwilliger bij het Inloophuis. 

Mag ik vragen hoe oud je bent? 

G:  Ik ben van 1931, dus ben ik 88. 

R:  Hoe lang werk je al in het Inloophuis? 

G:  Vanaf het begin, in 2001. Daarvoor werkte ik in de 

oude school, een activiteit van de kerk. Daar kwa-

men we 1x per maand bijeen op zondag. Een me-

delid attendeerde me erop dat er een Inloophuis 

kwam. Toen heb ik me aangemeld. In het begin 

waren we maar met 6 personen. 



 

 

Naailes: dinsdagsmorgens om 9.15 uur 

Het is altijd heel gezellig, maar er wordt ook hard gewerkt! Zo hard, dat je soms vergeet je 
koffie/thee op te drinken.  

De mensen die komen nemen zelf hun naaiwerk mee. Dit kan een broek of jurk korter maken 
zijn, een nieuwe rits of een torn. Maar er is zelfs een trouwjurk helemaal vermaakt. Dit was 
een grote klus van vele weken werk! 

Ook zijn er mensen die van een lap stof en een patroon een jurk/kinderjurkje of broek maken. 

Op dinsdagmorgens staan wij klaar met naaimachines, garen, spelden, scharen en veel 
aanwijzingen. 

Want met een beetje hulp van de vrijwilligers, gaat het werk waar de mensen mee komen, 
zeker lukken!!!!! 

Grada, Matty en Margriet.  

 
Kerstkaarten maken 
Bijgaand de foto's van de 
kerstkaarten, die gemaakt zijn op 
de woensdagavond.  

Het is dan gezellig. We 
bewonderen elkaars kaarten en 
vragen om anderen mee te kijken 
als je er niet meer uitkomt. We 
hebben er nu 21 klaar. 

Bernadet en medewerkers 


