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Vroeger werden burgers poorters 
genoemd. De poorterij is dan ook de oude 
benaming van de burgerij, de inwoners van 
een stad. Letterlijk betekent de Kamper-
poorterij dus: de inwoners van de Kamper-
poort. En daar gaat het bij ons om! 

De Kamperpoorterij is het bewonersbedrijf van de Kamper-
poort en is een sociale onderneming waar ondernemerschap 
van bewoners centraal staat. De Kamperpoorterij is gericht 
op de bewoners die iets ondernemen en daarmee een 
maatschappelijke bijdrage leveren aan onze mooie wijk de 
Kamperpoort.
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‘ Ik wil mijn capaciteiten gebruiken 
voor echt belangrijke zaken, zoals het 
oplossen van wereldwijde en lokale 
problemen, het verspreiden van liefde, 
het helpen van anderen.’
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Kopgroep - initiatiefnemers Kamperpoorterij

‘ Vooruitgang door ontwikkeling. Maak 
gebruik van elkaars kracht om vooruit 
te komen. Voor zowel bewoners als 
kopgroep.’
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‘ Een wijk bundelt de krachten en helpt 
zichzelf. Daar komt een soort kracht 
bij vrij. Ik wil deze kracht doorgeven en 
andere mensen helpen.’
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‘ Ik zie veel potentie in de wijk. Mensen met 
goede ideeën en mogelijkheden. Soms 
is er een kans nodig om dromen te 
kunnen verwezenlijken, om te ontplooi-
en, om vooruit te komen. En iemand die 
in je gelooft en je wil helpen.’
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‘ Nu probeer ik met de opgedane kennis 
als vrijwilliger in de wijk, in combina-
tie met mijn ervaring en netwerk 
als zelfstandig ondernemer, de wijk 
naar een hoger level te tillen. Met het 
bewonersbedrijf zie ik hiervoor veel 
kansen.’
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‘ Men leeft niet slechts voor zichzelf. Ik 
bied desgevraagd de helpende hand bij 
problematiek. Ik geloof in de meerwaar-
de van medemensen. Uit levenservaring 
blijkt voor alles een oplossing.’
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Kamperpoorterij  ‘Doen voor de wijk’
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De Kamperpoort is van oorsprong een volksbuurt 
die net buiten de oude stadsgracht van Zwolle ligt. 
Kamperpoort ontleent zijn naam aan de stadspoort 
die nabij de wijk stond: de Kamperpoort. De 
Kamperpoort heeft een totale metamorfose 
ondergaan. Oude bedrijfscomplexen hebben plaats 
gemaakt voor nieuwe woonstraten met eengezins-
woningen en appartementen, waardoor de wijk 
veel gevarieerder en levendiger is geworden. In 
en rond de Kleine Voort is het gevoel van een 
volksbuurt tastbaar gebleven. De andere delen 
hebben de sfeer van een gemêleerde stadswijk 
gekregen, dicht tegen het centrum van de stad. 
De Kamperpoort is met ongeveer 1500 inwoners en 
ruim 900 woningen een stadswijk met potentie.

De Kamperpoorterij is het bewonersbedrijf van de 
Kamperpoort en is een sociale onderneming waar 
ondernemerschap van bewoners centraal staat. 
De Kamperpoorterij is gericht op de bewoners die 
iets ondernemen en daarmee een maatschap-
pelijke bijdrage leveren aan onze mooie wijk de 
Kamperpoort. Het doel is: zoveel mogelijk goede 
ideeën voor de wijk uitvoeren. Het gaat dan om 
sociale, economische en fysieke ambities van 
bewoners. Dienstverlening staat hierin centraal. 
Wij doen het voor de wijk, om mensen een beetje 
gelukkiger te maken. Wij laten mensen de ruimte 
om te groeien en te ontwikkelen. Onze klanten zijn 
natuurlijk de wijkbewoners, maar ook de gemeente, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 
Onze bijzonder toegevoegde waarde is, dat wij de 
mensen kennen. Wij kennen de identiteit van de 
community. De waarden, normen en de codes. Wij 
staan dichtbij de community en daarom zien wij 
waar de kansen liggen. Vanuit die positie zijn wij in 
staat om goedkopere en kwalitatief betere dienst-
verlening te organiseren. 
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Werkbedrijf  Scharrelaar

Werkbedrijf de Scharrelaar is de kern van de 
Kamperpoorterij. Wij willen bewoners coachen 
om vanuit de bijstand of andere uitkering stappen 
te zetten richting zelfstandig ondernemerschap. 
Dat kan in de wijk en buiten de wijk. Onze klanten 
zijn bewoners (niet werkzamen, laag werkzamen, 
specifieke doelgroepen, creatievelingen), bedrijfsle-
ven, gemeente en maatschappelijke organisaties.
Wij leveren maatschappelijke en financiële waarde. 
Maatschappelijk, omdat bewoners zich in gaan 
zetten voor de wijk, i.p.v. thuis op de bank blijven 
zitten. Financieel, omdat het aantal uitkeringen 
wordt teruggebracht. Zien werken doet werken. 
Ondernemerschap heeft een voorbeeldfunctie 
voor anderen. Het stimuleren van de wijkeconomie 
zien wij dan ook als vliegwiel voor zelfontplooiing. 
Ondernemers zijn actieve deelnemers aan de lokale 
samenleving. Zij dragen bij aan een levendige en 
vitale wijk. En zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Waarden bewonersbedrijf
•  wij doen het voor de wijk;
•  wij sluiten aan bij de identiteit van de community;
•  wij gaan uit van de eigen kracht van de bewoners;
•  wij doen vooral dingen die we leuk vinden;
•  wij voelen ons verantwoordelijk voor de wijk;
•  wij willen meer zeggenschap en invloed in onze wijk;
•  wij richten ons vooral op de doeners, de ‘handen uit de 

mouwen’ mentaliteit;
•  wij hebben vertrouwen in eigen kunnen en verwachten 

vertrouwen van de gemeente en organisaties;
•  wij kiezen voor de persoonlijke benadering en geloven 

niet in de vergadercultuur;
•  wij proberen financiële winst te maken, wat terugvloeit 

naar de sociale activiteiten in de wijk.

Verdienmodel
Het verdienmodel van de Kamperpoorterij is het leveren van 
goedkopere en effectievere dienstverlening. Wij ontwikkelen 
dienstverleningsconcepten, die leiden tot een besparing voor 
onze opdrachtgevers en meer maatschappelijke waarde voor 
de bewoners van de Kamperpoort. Want wij doen het voor de 
wijk en om bewoners een stapje verder te helpen. Wij werken 
met vrijwilligers en (gedeeltelijk) betaalde krachten. Door 
deze combinatie kunnen wij onze dienstverlening goedkoper 
aanbieden dan de gemeente en de traditionele organisaties. 

Wat lossen wij op?
Wij gaan het anders doen. Anders dan de gemeente en de 
traditionele organisaties. Door het ontwikkelen en uitvoeren 
van bewonersdiensten, gaan wij vraagstukken en proble-
men oplossen. Zowel voor individuele bewoners als ook voor 
de community. Wij hebben persoonlijke relaties en sociale 
netwerken in de wijk en kunnen daardoor inzetten op de 
talenten en de krachten van de bewoners.
De verhalen van Adrienne, de familie Jekel, Enissa en Debby 
zijn hier goede voorbeelden van.

‘ omdat bewoners zich in 
gaan zetten voor de wijk, 
i.p.v. thuis op de bank blijven 
zitten’
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Welzijnsbedrijf

De Kamperpoorterij is ook een welzijnsbedrijf. 
Wij hebben, door de herstructurering, al 20 jaar 
ervaring met bewonersparticipatie en wijkontwik-
keling. Wij praten al 20 jaar mee in de plannen van 
de gemeente, projectontwikkelaars, woningbouw-
corporaties en maatschappelijke organisaties. Wij 
willen graag een kanteling in dit proces. Wij willen 
bezig met onze eigen ambities en vragen onze 
partners daarin mee te denken en te ontwikkelen. 
Wij nemen het heft in eigen handen om zelf 
oplossingen te bedenken en uit te voeren voor onze 
wijk. Want wij wonen hier en weten als geen ander 
wat er nodig is. Ook als het gaat om het welzijn van 
onze medebewoners. Daarin denken wij effectiever 
en efficiënter te kunnen werken, t.o.v. de huidige 
aanbieders. Wij zouden vanuit de Kamperpoor-
terij graag de kans krijgen, om in het kader van 
maatschappelijk aanbesteden, welzijnsdiensten en 
voorzieningen over te nemen van de gemeente en 
de maatschappelijke organisaties. 

Groenbedrijf Kwekkerij 

De Kwekkerij kent een sociale aanpak waar alles 
bij elkaar komt. Allereerst is het een ontmoetings-
plaats. Een soort openluchtwijkcentrum. Lekker 
kletsen en elkaar ontmoeten. Ten tweede is het een 
kwekerij. Een grote moestuin waar de gekweekte 
groenten in een groentestalletje worden verkocht. 
Een pluktuin waar diverse bloemen worden 
gekweekt en mensen tegen een kleine vergoe-
ding zelf bloemen kunnen plukken. Het fruit uit 
de boomgaard wordt in het fruitstalletje verkocht. 
Wij bezorgen ook aan huis de Kwekkerijbox, met 
verse groenten, fruit en andere levensmiddelen. 
De Kwekkerij levert ook de verse groenten aan het 
buurtrestaurant. In de Kwekkerij groeien mensen 
door elkaar te ontmoeten, met elkaar samen te 
werken, capaciteiten in te zetten en van elkaar te 
leren. De Kwekkerij is er voor iedereen. Jong en 
oud, werkzoekenden, alle culturen, dagbesteding, 
mensen met een smalle beurs, kwetsrijke mensen, 
creatievelingen, ondernemers. Dit is wat ons betreft 
het eindresultaat van de Kwekkerij. Naast de 
Kwekkerij gaat het groenbedrijf zich ook richten op 
het onderhoud van de openbare ruimte in de wijk. 
Binnen het groenbedrijf zijn een aantal bewoners 
vanuit de Scharrelaar actief. 

‘ Wij willen graag een 
kanteling in dit proces’

‘ De Kwekkerij is er voor 
iedereen. Jong en oud, 
werkzoekenden, alle 
culturen, dagbesteding, 
mensen met een smalle 
beurs, kwetsrijke mensen, 
creatievelingen, onderne-
mers’
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De zorg dichterbij de bewoners organiseren. Dat 
was één van de aanleidingen voor de decentralisa-
tie van de zorg van het rijk naar de wijk. Effectiever 
en efficiënter. In Nederland komen er steeds meer 
zorgcoöperaties, waarbij bewoners zelf de zorg 
dichtbij de bewoner organiseren. Dat idee leeft bij 
ons ook. Vooral in de combinatie formele zorg (1 
vaste zorgpartij) en informele zorg (vrijwilligerswerk, 
noaberschap) zien wij kansen. Zorg gaat bij ons 
om preventie, gezondheidsbevordering en elkaar 
helpen. Samenkracht is daarbij het toverwoord. 
Elkaar een stapje verder helpen. Op zoek naar 
goede ideeën en initiatieven van bewoners. Naar 
nieuwe vormen van solidariteit, elkaar helpen en 
met elkaar bijdragen aan het samenleven in de 
Kamperpoort.

Alles begint met een goed idee. En alle bewoners 
met een goed idee kunnen bij ons terecht. De 
ideeënfabriek moet de broedplaats worden voor 
bewoners om hun goede ideeën samen met 
anderen uit te werken en uit te voeren. Het is 
de bakermat van de creatievelingen. Zij zoeken 
elkaar hier op en bedenken nieuwe ideeën voor 
de wijk. In de ideeënfabriek worden de talenten 
van de bewoners benut en omgezet in producten, 
diensten en voorzieningen voor de wijk. De ideeën-
fabriek is ook een gebouw. In de Kamperpoort 
staat het prachtige gebouw van de voormalige 
Elbertschool. Een gebouw met de architectuur van 
de oude Amsterdamse school. Het gebouw aan de 
Lijnbaan werd omstreeks 1928 gebouwd. Wij vinden 
dat het gebouw weer een functie moet krijgen voor 
de wijk. Als ideeënfabriek, een plek waar starten-
de ondernemers terecht kunnen, kleinschalige 
winkeltjes, het wijkcentrum, het buurtrestaurant, 
de buurtacademie, verhuur specifieke doelgroepen, 
zalenverhuur. Walt Disney zei: ‘If you can dream it 
you can do it’. En dat is waar wij in geloven!

Ideeënfabriek

‘ Wij vinden dat het gebouw 
weer een functie moet 
krijgen voor de wijk’

‘ elkaar helpen en met elkaar 
bijdragen aan het samenle-
ven in de Kamperpoort’

Zorgbedrijf de Zorgerij
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Slim worden van vuile handen
Adrienne: ‘Dit is een nieuwe plek. 
De eigenlijke moestuin moet weg, 
omdat daar koopwoningen worden 
gebouwd. De opbouwwerker 
hier in de buurt stelde voor om in 
deze speeltuin wat bakken neer te 
zetten en een moestuin te maken. 
De tekeningen op de bakken zijn 
door de kinderen van de knutsel-
club geschilderd. Het wijkcentrum 
mogen we gebruiken om alle 
materialen te stallen. Op regenach-
tige vrijdagmiddagen kunnen we 
daar dan binnenactiviteiten organi-
seren.’ 

De kids vinden het wel leuk, die 

groene vingers. Adrienne: ‘In de oude 

moestuin had ieder kind z’n eigen 

stukje groen, vierentwintig tuintjes 

in totaal. Dat waren er eigenlijk 

niet genoeg. Dus toen hebben 

we daar een perkje van gemaakt, 

een gezamenlijke moestuin.’ Zo 

wordt strijd om wie het mooiste 

tuintje heeft voorkomen. ‘Als we 

met de kinderen bezig zijn, komt 

de hele buurt kijken. Mensen doen 

schenkingen. Een stratenmaker 

heeft tegels gebracht en gelegd. 

Een duizendliterbak is hier voor 

ons neergezet. Vrijdagavond nog 

kreeg ik twee agenten aan de deur, 

waaronder onze oude wijkagent. Die 

had zonnebloemen opgekweekt 

en vroeg of we daar belang bij 

hadden. Ja, leuk! De jongerenwerk-

ster bracht via via geraniums, de ene 

buurvrouw heeft zaadjes, de andere 

weer worteltjes. Mensen brengen en 

mensen halen. Iedereen mag komen 

en plukken en meedoen. Dat is zo 

leuk. Via Zwolle Doet heb ik vacatu-

res voor vrijwilligers geplaatst. We 

hebben er nu twee, drie die helpen 

hier.’ Voor de komende vijf jaar is 

de speel- en moestuin geadop-

teerd. ‘We mochten een grasmaai-

er aanschaffen en hier komt ook 

een spandoek te hangen, zodat 

iedereen weet wat voor initiatief 

het is. Kinderen kunnen hier zien 

hoe alles groeit en bloeit en weten 

dat een aardappel onder de grond 

groeit.’ Even de slimfoon wegleggen 

en lekker vieze handen krijgen. ‘We 

ruimen ook vaak rommel op, zoals 

plastic en peuken. De kinderen 

weten dat je afval moet scheiden 

en dat je niet alles achter je kont 

moet laten vallen. Ze moeten leren 

hoe belangrijk het kleinste insect is.’ 

Zelf heeft Adrienne altijd dierenarts 

willen worden. Dat is niet gelukt. 

Ze heeft twee keer meegedaan en 

werd beide keren uitgeloot voor 

de opleiding. Dan maar cultureel 

werkster worden. Een aantal jaren 

woonde ze in Indonesië om zich 

daar voor straatkinderen in te zetten. 

Na terugkomst in Nederland ging 

ze bij de Groene Welle werken. Maar 

niet voordat ze de gevangenis in 

ging. Zes jaar lang is zij daar cultureel 

werkster en docent geweest. ‘Ik hou 

van kansen benutten en talenten 

ontdekken. Ik vind mensen mooi.’      
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Een dag lang een prinsesje zijn

Heeft iemand binnen de familie 

kanker, dan heeft de hele familie 

kanker. Dunja, getrouwd met Jordi 

en moeder van dochter Jamie, krijgt 

chemotherapie en moet achtentwin-

tig keer een bestraling ondergaan 

en ook worden geopereerd, omdat 

ze borstkanker heeft. Uitgerekend in 

die periode ontstaat het idee om iets 

voor andere mensen te doen. Niet 

voor de zieke ouder of het kind, maar 

voor de kinderen die ernaast staan. 

Dunja: ‘Net voor mijn operatie gingen 

we aan de slag.’

Kapster Leonie Middendorp doet 

mee. Een plan wordt bedacht voor 

kinderen die een troostende arm 

kunnen gebruiken in zo’n vreselijke 

situatie: Prinses-voor-een-Dag zijn. De 

hele trukendoos gaat open: opmaken, 

manicure, mooie kapsels, sieraden 

maken, fotografie en mooie jurkjes 

dragen. Alles om de kindjes een 

onbezorgde tijd te geven. De plannen 

worden uitgebreid. Jordi: ‘We gingen 

van idee naar concept naar benefiet-

avond. We zamelden geld in, onder 

meer in popcentrum Hedon en via de 

zaak van Leonie en haar vele klanten. 

Tijdens de benefietavond in Hedon 

verkochten we lootjes waaraan een 

prijs was verbonden.’ De acties komen 

op gang. De buurt spant een effectief 

vangnet om de nodige tranen en 

ellendige verhalen voor het drietal 

dragelijk te maken. Buurtboegbeeld 

Marten Ekkel zorgt voor de nodige 

stevige knopen om dat net goed 

strak te kunnen houden. Jordi: ‘Hij 

herkent een bepaalde energie in 

mensen en weet daarmee de juiste 

contacten te leggen.’ Een wijk bundelt 

de krachten en helpt zichzelf. Dunja: 

‘Familie en vrienden - en mensen 

die we niet eens kenden - sprongen 

bij. Daar komt een soort kracht bij 

vrij. Ik wilde deze kracht doorgeven, 

ik vond dat ik daar iets mee moest 

doen.’ En dat “iets doen” betekent 

andere mensen helpen, terwijl de 

eigen sores nog maar nauwelijks 

achter de rug en verwerkt zijn. Hulp 

komt ook van buiten. SBS6 en krant 

de Stentor vangen de signalen op en 

maken items: hoe het is om voor een 

dag prinses te zijn en hoe mensen 

de kracht opbrengen om kanker te 

overwinnen. De aandacht van pers 

en tv wordt door het echtpaar en de 

wijk goed ontvangen. Een eventuele 

samenwerking met de Kankerstich-

ting en ziekenhuizen is daarmee weer 

een stukje dichterbij gekomen. Waar 

andere mensen weer bij gebaat zijn. 

En dat is nou net de bedoeling. Dunja: 

‘Als je ziek wordt, gebeurt er echt iets 

met je. Hoe je naar het leven kijkt, hoe 

je energie uit het leven wilt halen. Ik 

heb geluk gehad, maar heb wel de 

dood in de ogen gekeken.’ Haar man 

moet er even een doos tissues bij 

halen. Als hij die snel voor haar neus 

neerzet, valt een tissue als een blaadje 

uit een boom op de grond.



2928

Thuiswerken te midden van 
geurend leer

Door rugklachten komt Enissa thuis 
te zitten. Een vervelende situatie. 
Maar het brengt haar ook op ideeën. 
‘Ik ben altijd wel creatief geweest. 
Die rug ging steeds beter en ik 
vond dat het roer om moest. Ik ging 
naar de schoenmaker en heb daar 
reststukjes leer gekocht. Vol goede 
moed ben ik aan een jaaropleiding 
begonnen in het Arnhemse Leerlo-
kaal en heb ik een klein atelier bij 
elkaar gesprokkeld. Toen ben ik 
tassen gaan maken.’

‘Met dat tassen maken wil ik een 

basisinkomen genereren. Ik loop nu 

wel tegen mijn uitkeringssituatie 

aan. Al heb ik door toestemming 

van instanties wel de mogelijkheid 

gekregen die opleiding te doen.’ Als 

alleenstaande moeder met kind in 

de bijstand mag je blijkbaar geen 

lid van de Kamer van Koophan-

del (KvK) worden. En zonder een 

KvK-nummer krijgt Enissa geen 

toeslag voor kinderopvang. Dat 

is een probleem. Want na haar 

aanloopperiode wil ze nu toch echt 

wel een keer serieus gaan starten. Er 

blijken meer ongeduldige starters 

te zijn. Enissa: ‘We kregen er in de 

wijk zeshonderd vluchtelingen bij, 

in de IJsselhallen. Ik dacht: je zou 

maar in die situatie zitten en je 

mag niks doen, niet werken. Dus 

hoe fijn zou het zijn om samen met 

die mensen producten te maken?‘ 

Ze laat wat kundig vervaardig-

de kerstattributen van leer zien. 

De nauwkeurige stiksels ogen als 

schoonschrift uit grootmoederstijd. 

Enissa heeft haar kleine werkplaats 

in huis ondergebracht. Het ruikt 

naar leer. Laat je niet door de vrolijke 

rommel van haar atelier misleiden: 

hier wordt nauwkeurig gestikt, op 

maat gesneden en geassembleerd. 

De vakvrouw etaleert. Met het 

aanschaffen van een tas koopt u 

haar plezier in het vak. ‘Ik wil een 

collectie maken, naar de winkel gaan 

met mijn tassen en vragen of ze die 

willen verkopen. Ik wil een bedrijf 

starten en gewoon werken.’ Enissa 

Louise is haar volledige naam en dat 

wordt ook de toekomstige bedrijfs-

naam. ‘Ik wil voor mijn dochter en 

mijzelf een financieel onafhankelijk 

bestaan kunnen leiden. Waarbij mijn 

vreugde die ik als leerbewerker voor 

mijn vakgebied heb, andere levens 

positief zou kunnen beïnvloeden.’ 

Dus u heeft een nieuwe tas nodig. 

En u ook. Tassen kopen, beste 

mensen: Enissa wil aan de bak.
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Bericht voor mensen die 
doorzetter willen worden
En ze maakt nog wel zo’n enthou-
siaste start. Vol energie en 
ondernemingslust. Debby wil een 
bloemenwinkel beginnen. In een 
leegstaand pand. Dat plan van 
tijdelijk beheer moet lukken met 
de hulp van niet minder energieke 
mensen. Zoals Marten Ekkel, in de 
buurt welbekend. 

Debby: ‘Hij was het die mij in contact 

bracht met de omgevingsmanager. 

Die ging met mij het gesprek aan 

en legde daarna contact met de 

pandeigenaar. Binnen een mum van 

tijd kon ik het contract tekenen.’ Met 

goedkeuring van de gemeente krijgt 

Debby na het nodige geharrewar 

toestemming om haar bloemen-

winkel te beginnen. Ondanks dat de 

plaatselijke instanties het bezwaar-

lijk vinden dat ze in de bijstand zit. 

Niet makkelijk met twee kinderen, 

zo weten alleen alleenstaande 

moeders. ‘Ik ben niet iemand die 

hangend op de bank mijn hand 

ophoudt’, zegt Debby. De eerste 

hindernis die wordt opgeworpen is 

een letterlijke hindernis: opengebro-

ken bestrating en ontoegankelijke 

toegangswegen rond haar winkel 

helpen nou niet echt om een goede 

start te maken. De omgevingsma-

nager zet uitgerekend als ze haar 

winkel wil openen alle werkzaam-

heden in gang. Maar dit is een dame 

die niet makkelijk opgeeft. Met de 

nodige humor als stok om van zich 

af te kunnen slaan, hangt ze een 

spandoek op om aandacht op haar 

zaak te vestigen. ‘Mijn weg naar 

succes ligt onder werk in uitvoering’, 

lacht Debby nog altijd om haar 

boodschap aan het publiek. De 

gemeente ziet er echter de humor 

niet van in. Debby krijgt bezoek: 

‘Met de handjes op de rug stapte 

iemand binnen met de woorden: 

“Tja, dat spandoek.” Ik antwoordde: 

“Ja, leuk hè!?”’ Voor de gemeente valt 

er echter weinig te lachen. Sterker 

nog: mocht Debby op een schade-

vergoeding aan willen sturen, dan 

kan ze deze op haar buik schrijven. 

Hoe wordt dit genoemd? Onderne-

mingsrisico! Einde verhaal. Helaas 

weet Debby het hoofd niet boven 

water te houden. Omdat alles op de 

schop ligt rond haar bloemenzaak 

en de klanten dus niet komen, is zij 

gedwongen haar winkel te sluiten. 

Maar wederom laat ze zich niet uit 

het veld slaan: ‘Vanuit huis ga ik nu 

“business to business” leveren.’ Een 

zekere bank van naam bewijst zich 

al langer als haar trouwste fan en 

afnemer. Omdat haar werkwijze 

goed valt bij die bank. ‘Regelmatig 

krijg ik daar opdrachten van. Dus 

ik ga maar op die manier verder. 

Ik heb onwijs veel mooie mensen 

leren kennen en wat ik doe geeft me 

voldoening.’ Moge deze veerkracht 

een inspiratiebron zijn voor andere 

doorzetters. 
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