
 

 

 

  

 

 

Interview met Marit de Graaf, d.d. 28-10-2019, 

vrijwilliger bij het Inloophuis Vollenhove met Remmolt Zwartsenberg.  
 

         R = Remmolt,   M = Marit 

R:  Hoe lang werk je al als vrijwilliger in het In-

loophuis? 

M:  Al 20 Jaar, vanaf het begin. Er stond een 

stukje over in de krant. Daar heb ik toen op 

gereageerd, en zo is het gekomen. 

R:  Wat zijn je voornaamste bezigheden? 

M:  Momenteel de taalles. Ik geef les aan een 

aantal vrouwen. Ze zijn er vanaf analfabeet 

tot hoogopgeleid. Zo zit er een kinderarts bij.  

R:  Wat vind je goed aan het Inloophuis? 

M:  Het feit dat iedereen er welkom is. 

R:  Zijn er dingen die volgens jou beter kunnen? 

M:  Het kan altijd beter. We zouden meer activi-

teiten kunnen ondernemen. Vanuit de wen-

sen van bezoekers inspelen op wensen en 

verwachtingen. Maar er moeten wel vrijwil-

ligers zijn om de projecten te realiseren. Ik 

zou het fijn vinden als er meer mensen uit de 

wijk mee zouden werken in het Inloophuis. 

R:  Bedankt voor dit interview. 

M:  Graag gedaan. 
 



Op 11 november heeft staatssecretaris 

Blokhuis van VWS een bezoek aan het 

Lindenhuis gebracht. In aanwezigheid 

van burgemeester Koos Jansen, wethou-

der Marcel Fluitman en twee vrijwil-

ligers, Hermien en Ciska van het Linden-

huis hebben Ton Verweij, coördinator 

van het Lindenhuis en Ina Duit, coördina-

tor van het Inloophuis Vollenhove, aan 

de staatssecretaris kunnen vertellen wat 

het belang is van de inloophuizen voor 

mensen met verward gedrag en mensen 

die in een sociaal isolement verkeren. 

De inloophuizen zijn voor hen een laagdrempelige voorziening waar mensen veelvuldig gebruik van ma-

ken. Naast de inloop zijn er diverse activiteiten waar mensen aan deel kunnen nemen. Mensen kunnen 

ingezet worden als vrijwilliger zodat zij ook een dagactiviteit hebben. Daarnaast worden mensen in het 

kader van ons project “Iedereen telt mee” thuis bezocht. We komen zonder agenda en luisteren graag 

naar het verhaal van de mensen. 


