
Hoe kun je de eenzaamheid verzachten 
en mensen blij maken? De FlevoMeer 
Bibliotheek in Dronten heeft zo’n 200 
oudere leden gebeld. “Het was een mix 
van een persoonlijk gesprek en het 
informeren over onze diensten”, vertelt 
regiomanager Paulien Botman.

Bieb belt klant - voor een  
boek én een praatje
“Wat was de aanleiding?
“Toen voorjaar 2020 de bibliotheek 
vanwege coronamaatregelen moest 
sluiten, zijn we met ‘Bel de Bieb’ gestart. 
Klanten konden ons tijdens een spreekuur 
bellen met vragen over het online lenen 
van boeken. We zijn ook begonnen met 
de Afhaalbieb, waarbij je een tas met 
boeken kon ophalen. Ook hebben we 
toen al veel senioren van 65 jaar en ouder 
gebeld. We vertelden hoe je digitaal een 
e-book kon lenen of met de Tijdschriften-
app onlinemagazines aan kon vragen. 
Dit voorjaar hebben we dat telefoontje 
herhaald voor 75-plussers. Nu wilden we 
vooral ook horen hoe het met hen ging. 
Voor sommige leden hebben we vanuit 
onze BezorgBieb een tas met boeken 
samengesteld en die bij hen thuis bezorgd.”

Hoe reageerden klanten?
“Vele mensen waren niet op de hoogte 
van ons digitale aanbod, of hoe dat werkt. 
Onze hulp werd zeer gewaardeerd. Het 
aantal uitgeleende e-books is bijvoorbeeld 
ruim verdubbeld. De meeste ouderen 
stelden op prijs dat ze hun verhaal kwijt 
konden. Ik denk dat deze actie ‘Bel de 
klant’ past bij onze maatschappelijke rol. 
Digitale vaardigheid willen we oppakken; 
hoe mooi is het dat wij als samenwerkende 
organisaties kunnen helpen om je te leren 
Skypen, appen of boeken downloaden.” 
 
Meer weten? www.flevomeerbibliotheek.nl  
tel. 088 - 008 0740

In De Ark aan De Oost in Dronten doet een groep senioren deze middag beweegoefeningen. 
Dominee Karolien Zwerver kijkt toe: “Ik ben blij dat dat weer kan. Ik vind dat ook een 
belangrijke rol van de kerk; de deuren open zetten voor iedereen. Verbinden is onze taak.”

Sinds 2019 is Karolien Zwerver 
predikant van de Protestantse 
Gemeente in Dronten, met 
3.700 leden. Ze is er helemaal 
op haar plek met haar gezin: 
“We voelen ons welkom; tijdens 
onze verbouwing kunnen 
we bijvoorbeeld bij anderen 
mee-eten. Daarin valt me de 
pioniersmentaliteit op: mensen 
willen er hier wat van maken, 
de samenleving opbouwen.”

Helpen - “Kom uit je bubbel”
Maar ze kent ook andere 
verhalen. “Eenzaamheid is 
van alle tijden, maar corona 
heeft het uitvergroot. De 
maakbaarheid van het 
leven kwam in een ander 
daglicht te staan. Het leven 
is niet altijd leuk. Ik vind dat 
je hulpbehoevenden moet 
bijstaan, waar mogelijk. 
Verplaats je in de ander, kom 
uit je bubbel. Maak eens een 
praatje met een ander, en kom 
daar nog eens op terug.   
 

Een prachtig voorbeeld zijn 
de BelCirkels van ZamenEen, 
waarin we samenwerken. Maar 
zovelen kunnen het moeilijk 
hebben: ouderen, jongeren, 
maar ook de horeca en winkels 
tijdens de lockdown. Daarbij 
maakt het niet uit wie helpt, als 
het maar gebeurt!”

Delen - ‘Koffiedrinken &
samen eten” 
Door corona heeft ook de 
kerk op een andere manier 
moeten werken, weet Zwerver. 
“We hebben online diensten 
via YouTube gehouden. 
Daarnaast konden we enkele 
activiteiten organiseren, 
zoals wandelingen, online 
kooksessies, koken bij mensen 
thuis, of ‘Koffie met een oortje’. 
Ja, koffiedrinken en samen 
eten hoort echt bij de kerk”, 
lacht ze. “Maar ook hebben we 
scholieren en studenten hier de 
ruimte geboden om in alle rust  
te kunnen studeren.”

Openstaan -  
“Voor iedereen”
In die gesprekken en diensten 
viel de predikant op dat 
mensen - vooral nu - behoefte 
hebben aan een luisterend 
oor. “Je kwetsbaar opstellen 
vraagt lef en kan niet bij 
iedereen even goed. Een 
kerk is een plek waar je niks 
hoeft; je kunt er je verhaal 
kwijt of verhalen aanhoren. 
Onze beroepskrachten en 
vrijwilligers organiseren voor 
alle leeftijdsgroepen van 
alles. Zo hebben we zo’n 85 
ouderenwerkers die oudere 
leden bezoeken. Maar we 
zijn er voor alle Drontenaren: 
iedereen, lid of geen lid, is 
welkom. Kom alleen of met 
iemand mee naar een activiteit. 
De deur staat open.”

Meer weten? 
Kijk op www.pgdronten.nl
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Dominee Zwerver zet de deur voor je open
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Gelukkig kunnen we weer evenementen 
plannen. Op zaterdag 2 oktober organiseert 
de Coalitie ZamenEen in de Meerpaal in 
Dronten een Inspiratiedag voor 45-plussers.  
Dit wordt een leuke dag met stands, 
workshops, voorstellingen en veel meer, om 
(nog meer) kleur aan je leven te geven. 

Je vindt er informatie op het gebied van:
• Voeding/sport/bewegen
• Kunst/cultuur
• Hobby/vrije tijd & vrijwilligerswerk
• Welbevinden/zelfontwikkeling
• Vriendschap en veerkracht
• Mantelzorgondersteuning

Zin om als standhouder mee te doen?  
Neem contact op met: Weslie Pol, w.pol@humanitas.nl, tel. 06 - 5147 7774

Inspiratiedag op 2 oktober 
geef (nog meer) KLEUR aan je leven!

Leenboeken - top 5
Rutger Bregman, De meeste mensen deugen

Marieke Lucas Rijneveld, De avond is 
ongemak

Roxane van Iperen, ’t Hooge Nest

Sander Kollaard, Uit het leven van een hond

Albert Camus, De pest


