
‘Het vrijwilligerswerk verschilt enorm van mijn werk in de ICT. 
Ik geniet van de variatie in de verschillende dingen die ik nu 
aan het doen ben.  Het is prettig om iets voor een ander te 
kunnen doen’.

Waarom heb je gekozen voor Stadkamer? 
‘Ik heb voor Stadkamer gekozen, omdat ik al heel 
lang vrijwilligerswerk bij de bibliotheek wilde doen. 
Ik haal er heel veel plezier en voldoening uit als de 
mensen aan wie we voorlezen blij zijn. Het vrijwilli-
gerswerk bij Stadkamer heeft me inspiratie gege-
ven om te beginnen als zzp’er. Ik kan iedereen 
aanraden om bij Stadkamer als vrijwilliger aan de 
slag te gaan’.

Na jarenlang in de ICT gewerkt te hebben wilde Johan Hamelink iets totaal anders 
gaan doen. Hij nam een sabbatical en ging onder meer vrijwilligerswerk doen bij 
Stadkamer. Als voorlezer aan ouderen.

Hoe ben je aanraking gekomen met vrijwilligerswerk?
Johan werkte jarenlang in de ICT tot hij een burn-out kreeg.  Hij nam een sabbatical op om 
zich te oriënteren op zijn loopbaan. Hij is een opleiding tot coach gaan doen en heeft zich 
verdiept in alternatieve geneeswijzen. Johan is een eigen praktijk gestart die hij verder wil 
gaan uitbouwen. Intussen is Johan ook vrijwilligerswerk bij Stadkamer gaan doen. Johan 
leest 1x per maand voor aan ouderen in Wijkcentrum De Pol in Zwolle Zuid. Johan: ‘Ik vind 
het zo leuk, dat ik het voorlezen aan ouderen wel een paar keer per maand wil doen.’

Wat zijn je taken als vrijwilliger bij Stadkamer? 
‘Elke maand ligt er een map klaar met een aantal verhalen die je kunt voorlezen. Daaruit 
kiezen we de verhalen en gedichten uit die we willen voorlezen. Ik doe dat samen met een 
andere voorlezer en dan lezen we om en om de verhalen voor’. ‘De groep bestaat soms wel 
uit 20 tot 25 personen, een mooie grote groep. Het zijn mensen die voor dagbesteding naar 
De Pol komen voor een voorleesuurtje. We lezen dan vooral korte verhalen en gedichten 
voor aan de hele groep.’

Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
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