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Voorwoord 

Home-Start Heerlen & Maastricht 20 Jaar

In dit boekje zijn vele woorden van gezinnen van grote betekenis.
Ze geven heel even een inkijk in hun leven.

Ook een aantal vrijwilligers hebben hun verhaal opgetekend
Dat ze er zijn, dat ze luisteren, dat ze meeleven, vinden ze zó 
vanzelfsprekend….

Hoe bijzonder ze zijn, kan niet vaak genoeg benoemd worden.

Daarom dit kleine boekje, om belevingen aan papier toe te vertrouwen, 
en om er trots op te mogen zijn dat Home-Start al 20 jaar een thuis aan 
gezinnen kan geven. 

Home-Start betekent voor mij als coördinator dé mogelijkheid om het 
verschil te kunnen maken voor een gezin.

Alles is mogelijk maar nooit zonder de inzet van een medemens, 
een vrijwilliger van Home-Start! 

Mariëlla/ Maastricht

Home-Start betekent voor mij hét tegenwicht voor de bekende 
uitspraken: “mensen zijn tegenwoordig zo individualistisch bezig” en 
“niemand heeft meer iets over voor een ander”.

De Home-Start vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor “hun” 
gezin. Zij geven belangeloos hun tijd en energie.

Gertie/ Heerlen
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Home-Start kwam in mijn leven door het wegens ziekte uitvallen van 
mijn partner binnen het gezin.

We hebben samen veel koffie gedronken, gewandeld en gepraat. Hierdoor 
kwam er ook aan het licht dat mijn man ook gezondheidsproblemen had.
Home-start geeft mij het gevoel dat er orde terug kwam, dat hulp van 
andere instanties niet bedreigend is en dit alles samen ons gezin redelijk 
terug op de rails hielp.

Dave en Eef

Home-Start kwam in mijn leven via GroenekruisDomicura waar mijn 
baan ophield te bestaan.

Mijn behulpzaamheid en het graag willen ondersteunen waar mogelijk is 
zijn mijn talenten die ik toepas in Home-Start.
Ook als vrijwilliger geeft het je iets in je eigen leven. Voor mij zijn dat vooral 
de voldoening om van betekenis te zijn en het gegeven dat het gezin de 
draad weer heeft opgepakt.

Vrijwilliger Marleen
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Home-Start is in mijn leven gekomen door GroenekruisDomicura

We zijn samen naar de markt geweest en hebben een kinderopvang 
centrum bezocht. Ook hebben we voor Omar de bibliotheek bezocht.
Home-start geeft mij een goed gevoel en betekent -voor mij zorgen-.
(Caring)

Nyma en Omar



6

Via een advertentie in de buurtkrant kwam Home-start in mijn leven.

De talenten die ik gebruik binnen Home-Start is mijn tweetaligheid. Ik help 
de moeder met contact leggen met MIK. En ik geef licht pedagogische 
adviezen als daarom gevraagd wordt.
Als vrijwilliger voor Home-Start geeft het mij weer een ander perspectief 
op het leven. Hoe kun je als jonge moeder je leven opbouwen in een heel 
andere cultuur en ver van jouw geboorteland.

Vrijwilliger Marieke

Home-Start kwam in mijn leven door GroenekruisDomicura

We hebben samen de kinderboerderij bezocht, koffie gedronken. Ook de 
bezoeken aan het ziekenhuis hebben we samen gedaan. Met mijn zoon 
van 13 jaar heeft Anja de bioscoop bezocht en haar partner nam mijn 
zoon mee naar MVV. Ook hebben we samen gekookt en met de kinderen 
gefietst en spelletjes gedaan.
Home-Start geeft mij een prachtig gevoel, meer dan goed.
Home-Start heeft mij Anja gegeven, een soort oma voor de kinderen; alleen 
dan veel liever.

Attika
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Home-Start kwam in mijn leven door Trajekt.

Voor Home-Start gebruik ik mijn positieve aandacht en mijn wil plezier te 
maken. Het vertrouwen geven dat ik er altijd voor hun ben. En ook mijn rust 
wat ik over kan brengen in het gezin.
Ook als Vrijwilliger brengt het je iets. Voor mij is dat vooral het realiseren 
hoe goed ik het heb en de vriendschap met het gezin, het oma gevoel 
voor de kinderen. Ook het iets betekenen voor de maatschappij geeft mij 
voldoening.

Vrijwilliger Anja

Home-Start kwam in mijn leven via Jeugdzorg.

De Home-Start Vrijwilliger heeft mij geholpen om mijn 2 kinderen los te 
maken van claimend gedrag zodat ik meer ruimte kreeg voor mezelf.
Home-Start geeft mij zelfverzekerdheid en is ondersteunend. Het heeft mij 
ook een positiever zelfbeeld bezorgt.
Home-Start betekend voor mij daadkracht, zelfvertrouwen en rust.

Francien

Home-Start kwam in mijn leven door GroenekruisDomicura

We hebben samen het claimend gedrag van de kinderen doorbroken, zodat 
ik weer wat meer ruimte heb voor mezelf. Ook hebben we samen naar 
oplossingen gezocht en samen instanties bezocht. maar ook gezellig naar 
de speeltuin.
Home-Start geeft mij heel veel steun.
Home-Start heeft voor mij de wereld open gegooid.

Djelilla
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Home-Start kwam in mijn leven via GroenekruisDomicura en 
de huisarts.

We zijn gezellig samen naar de speeltuin gegaan maar ook ziekenhuis 
bezoekjes deden we samen. Eigenlijk gaat de Vrijwilliger overal mee naar 
toe, wanneer dat nodig is.
Home-Start geeft mij een warm gevoel. Het betekend voor mij een nieuwe 
start. En bracht mij de 3 RRR. Rust Regelmaat en Reinheid.

Hannen

Home-Start kwam in mijn leven via een advertentie in de Maaspost.

Voor Home-Start gebruik ik mijn feeling met kleine kinderen en opvoeders. 
Ik ben 17 jaar werkzaam geweest als peuterleidster. Kon dit niet meer doen 
door posttraumatische dystrofie.
Kinderen zijn mijn alles
Vrijwilliger zijn voor Home-start geeft mij veel voldoening ,het is een fijn 
gevoel als ik iets kan betekenen voor iemand en het kunnen delen van 
eigen en andermans ervaringen.

Vrijwilliger Christianne

De coördinatoren

Truus Karina Gertie Mariëlla
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Home-Start kwam in mijn leven door GroenekruisDomicura

We hebben samen iedere week lekker geluncht, met de kinderen gingen 
we gezellig naar de speeltuin. En de Home-Start vakantie was super.
Home-Start geeft mij het gevoel van thuis, warmte.
Home-Start betekend voor mij een steuntje in de rug op de juiste plaats en 
het juiste moment.

Wendy en de kids
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Home-Start kwam in mijn leven door een integratieproject van 
Trajekt. Inmiddels al 8 jaar geleden… 

Mijn inlevingsvermogen en het gemakkelijk contact leggen zijn o.a. 
kwaliteiten die ik gebruik als Home-Starter. Maar ook mijn begrip voor en 
van problematieken, hierbij heb ik veel baat van eigen levenservaringen.  
Ik vind kinderen heel erg leuk, en kan hier mijn spontaniteit en 
enthousiasme in kwijt.
Home-Start geeft mij meer zelfkennis en de voldoening anderen te 
helpen. Ook word je milder in het oordelen over mensen met diverse 
achtergronden. Je merkt dat je ertoe doet, dat geeft mij ook een stukje 
geluk in mijn leven.

Vrijwilliger Sylwia
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Via het maatschappelijk werk van Trajekt kwam Home-start in mijn 
leven. 

Mijn vrouw was plotseling overleden en ik stond er alleen voor met 3 jonge 
kinderen. Er waren veel problemen in mijn leven, vooral voor mijzelf op 
psychisch gebied.
Ik kreeg enorm veel begrip en steun en opvang voor mij als mens, en ook 
mijn kids kregen veel aandacht en warmte van Sylwia. Er ontstond veel 
positiviteit in mijn leven. En er zijn ook vele problemen mede door haar 
opgelost.
Home-Start geeft mij het gevoel van vriendschap voor het hele gezin. 
Home-Start betekent voor mij steun zonder oordelen, en zeker juist voor 
allochtonen!

Mick en de kids

Doordat ik bij Home-Start hoor, kan ik iets betekenen voor een 
ander; hoe klein het ook is!

Vrijwilliger Anke

Home-Start kwam in ons leven via GroenekruisDomicura
We hebben altijd goede gesprekken samen, en de bezoeken aan 
GroenekruisDomicura doen we samen. Dat is erg fijn als je een tweeling 
hebt. Home-Start geeft een gevoel van grote steun, gezelligheid, en hulp!!

Claudia & Peiman
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Bij de sociale dienst hebben ze mij daar op attent gemaakt.

Ik kan veel betekenen vanuit mijn eigen levenservaring
Het brengt mij vooral meer eigenwaarde en een goed gevoel.

Vrijwilliger Lenie

Ik heb Home-Start zelf opgezocht op de pc, en omdat ik dol ben op 
kinderen sprak dit project me gelijk aan.

Ik kan goed luisteren naar mensen, en ook vooral meeleven met de ander.
Het geeft mij veel voldoening, het is zo fijn om met een luisterend oor er te 
kunnen zijn voor een ander!

Vrijwilliger Désirée

Home-start kwam in mijn leven via GroenekruisDomicura
Tijdens gesprekken bleek dat ik behoefte had aan iemand om mee te 
praten/ die me tips kan geven/en helpt met de kinderen. En dat het erg fijn 
is dat er iemand is voor je, om iets mee te ondernemen.
Samen organiseren we mijn huishouden, wandelen we vaak naar speeltuin/
winkel. Ieder week kan ik vertellen hoe mijn leven eruit ziet op dat moment.
Als het echt nodig is kan ik altijd mijn Vrijwilliger bellen
Home-Start betekent dus voor mij “je bent niet alleen”

Suleyka en kids

Home-Start heb ik gegoocheld, en hun website was snel gevonden.

De talenten die ik te bieden heb zijn vooral inlevingsvermogen, luisteren, 
en samenwerken.
En voor mezelf heb ik ook nog meer geleerd wat leren luisteren inhoudt…

Vrijwilliger Miriam
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Ik wilde graag vrijwilligerswerk doen met kinderen en vond een 
advertentie van Home-Start.

Ik maak gebruik van mijn ervaringstalent en kan goed luisteren
En ik wordt er blij van als de gezinnen mij waarderen.

Vrijwilliger Ina

Iemand in mijn omgeving attendeerde mij op Home-Start toen ik op 
zoek was naar vrijwilligerswerk.

Ik ben goed in luisteren en de dingen positief benaderen. En daar waar 
nodig is en naar gevraagd wordt; geef ik graag adviezen.
Je betekent iets voor een ander. Het samenwerken met andere vrijwilligers 
vind ik ook leuk. 
De wereld is groter dan je eigen huis en tuin!!

Vrijwilliger José 

Home-Start heb ik gevonden via de wijkkrant

Ik hoop dat men mij ervaart als een rots in de branding.
Ik sta nog op de lijst om een gezin te krijgen, maar in de voorbereidende 
cursus heb ik al nieuwe inzichten verkregen in moeilijke materies..

Vrijwilliger Hay

Ik vond een advertentie via Buurtbelangen Mariagewanden.

Ik ben graag aanwezig, als het gevraagd wordt. En wil graag helpen en 
luisteren waar mogelijk is!
De spontaniteit onderling geeft mij ook al veel voldoening

Vrijwilliger Silly
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Home-Start kwam in mijn leven via een vriendin.

Voor Home-Start maak ik gebruik van mijn talenten dat ik als 
ervaringsdeskundige advies kan geven als daarom gevraagd wordt over 
onder andere ten opzichte van omgang met kinderen
Home-Start levert mij op dat het je veel voldoening geeft als je een gezin 
door een moeilijke periode heen kunt loodsen!!

Vrijwilliger (anoniem)

Home-Start kwam in mijn leven via GroenekruisDomicura

Wij hebben samen ondernomen:
Oplossingen zoeken voor mijn problemen
Nederlandse les, wijze gesprekken
Gezellig op bezoek, wandelen enz.

Home-Start geeft mij het Gevoel van Steun en Oplossing
Home-Start betekent voor mij: Ik werd op sleeptouw genomen. 
Mijn “Pech” was te groot om alleen te dragen

Daniela

It’s pleasure for me that I am writing few words about the home-start. 

Actually I am from Bangladesh and the Maastricht city, the 
people and the environment were quite unknown to me at the 
time of my pregnancy and delivery. Also a quite few families are 
here from Bangladesh and they are busy with their own works. 
So I felt very much depression after delivery. In the mean time, 
I got the information about the Home-Start and Mariëlla Bakker 
came to my house. Then she managed someone (Marjolein) as 
volunteers for me. So she comes to my house now and passing 
few hours with me and my daughter. Finally, now I am feeling 
better because of Home-Start service. 

UK Tabassum
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Hoe kwam Home-Start in jouw leven?

De flyer van Home-Start viel mij jaren geleden toevallig ergens in handen. 
Hij hing toen heel lang op het prikboord in mijn werkkamer omdat ik altijd 
zo iets had van `als ik op mijn vrije dag niet meer bezig op de scholen van 
mijn kinderen ben, dan lijkt mij dat wel leuk om te doen`… En op een dag 
was het zover - niemand van mijn kids zat meer op de middelbare school 
en ik wou toch graag nog iets anders doen als mijn “normale werk”. Op een 
dag drie jaar geleden zag ik in een huis-aan-huis-blad vacatures van de 
vrijwilligerscentrale van Alcander. Een daarvan was van Home-Start. 
De rest is bekend… 

Welke talenten, die jij zeker bezit, gebruik jij voor Home-Start? 

Ik heb interesse voor mensen en ga graag met mensen van verschillende 
makelij om. Kinderen vind ik geweldig  Ik ben leergierig, nieuwsgierig, 
spontaan en open naar anderen toe. Ik denk goed te kunnen luisteren en 
de ander ook de ruimte te geven. Ik ben creatief, geduldig en tegelijk ook 
ongeduldig. Ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik heb een groot hart.

Wat heeft Home-Start jou opgeleverd? 

Wat brengt het jou in je eigen leven?

Tja, moeilijke vraag! 
Ik denk in eerste instantie dankbaarheid. Dankbaarheid voor een fijne 
jeugd die mij tot een evenwichtige en sterke persoonlijkheid heeft laten 
worden. Dankbaarheid voor een leven, dat na tegenslagen weer op de 
rails loopt. Dankbaar voor een fijne echtgenoot en leuke kinderen (naja, 
soms kan ik ze achter het behang plakken en dan zelf verhuizen  ). 
Dankbaarheid voor het feit, dat ik in mijn familie- en vriendenkring wel fijne 
mensen om mij heen heb, die het goed met mij menen. Dankbaarheid, dat 
ik wel een baan en geen financiële zorgen heb. 
Dan de vriendschap en genegenheid van de gezinnen, waar ik in heb 
gewerkt en van die ik veel heb geleerd. Maar ook slapeloze nachten als 
de problemen in een gezin maar eens weer hoog 
opliepen. Berusting, dat ik niet alle problemen van de 
wereld en van mijn gezinnen kan oplossen. “Leben und 
leben lassen” – ook als de situatie vaak heel anders 
is als ik denk dat het goed is. De wetenschap, dat de 
ervaringen, die ik in mijn leven heb gemaakt, anderen 
een stuk op weg kunnen helpen. 
En wat ook héél belangrijk is: Leuke contacten met 
andere vrijwilligers van Home-Start en de coördinator.

Vrijwilliger Evi




