
 

 

 

 

 

'Ik leef als ik zie dat mensen het fijn hebben' 

 

We bestaan dit jaar 25 jaar. Dat gaan we vieren in november, maar eerst willen we u graag 

voorstellen aan een aantal van onze geweldige vrijwilligers. De interviews zijn gedaan door 

Carla Zonneveld, die als eerste Jopie Vuik aan de tand voelde. (Op de foto eerste van rechts). 

'Ik leef als ik zie dat mensen het fijn hebben' 

Jopie Vuik (90) is vrijwilliger bij de bewonersvereniging Mazesteyn en bij het project Anders 

Ouder Worden van Pluspunt. 

“Ik leef als ik zie dat mensen het fijn hebben”. Dat is de drijfveer van Jopie voor het 

vrijwilligerswerk dat ze doet en deed. 

Jopie woont al 28 jaar in een seniorenwoning in Mazesteyn, een flat in de wijk De Esch. 

Gedurende die jaren was ze actief in de bewonersvereniging, af en aan als voorzitter, zoals ze 

zelf zegt. Maar werken op de achtergrond bevalt haar beter. 

Via Opzoomeren kwam Jopie in contact met Pluspunt. Dat Opzoomeren deed ze al een jaar of 

tien toen ze Anneke Boer ontmoette bij een bijeenkomst. Anneke had nog budget voor De 

Esch en vroeg haar of ze iets wilde organiseren. Aangezien dat Jopie’s lust en leven is, zei ze 

ja en zo is het gekomen. 

Met het budget van Pluspunt probeert ze vier maal per jaar een bijeenkomst voor de bewoners 

te organiseren. Daarnaast organiseert ze elke week op woensdagmorgen de bijenkomst van de 

koersbalclub en een keer per maand op zondagmorgen een bijeenkomst voor de Hervormde 

Kerk. Elke maandag gaat ze samen met zeven anderen met een busje naar het 

Westervolkshuis in Spangen om daar te genieten van een driegangendiner. 

De bijeenkomsten van Pluspunt (SPG) vindt Jopie fijn omdat ze eenheid onder vrijwilligers 

waarneemt. Daarnaast is uitwisselen van informatie en leren van elkaar belangrijk. 

Het is leuk om actief te zijn als vrijwilliger, want je krijgt er veel voor terug. Ook van jonge 

mensen die nog werken. Het spreekwoord zegt: “Wie goed doet, goed ontmoet” en dat vindt 

Jopie dus echt. 
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