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gaan de wensen in vervulling bren-
gen. ,,Dat doen we gedurende heel
het jaar. We kijken wat coronaproof
al mogelijk is. Samen wandelen, sa-
men koken of videobellen of een ei-
gen bedachte wens”, zegt Marbritta
van Boldrik, communicatie manager
bij Samen voor Eindhoven.

Betrokken organisaties zijn Lunet-
zorg en stichting Uit de Buurtfabriek.
Cliënten van Lunetzorg hebben
10.000 hartenkoekjes gebakken bij de
dagbesteding van Groendomein
Wasven. De wensbomen komen van
de Uit de Buurtfabriek. Ron Krielen,
manager: ,,Een ontwerp van Fanny
Griveau en gemaakt in onze hout-

werkplaats door mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt.”

De actie is tevens een oproep voor
meer vrijwilligers. Van Boldrik: ,,Tij-
dens de eerste lockdown was er veel
sympathie en waren er veel vrijwilli-
gers. Nu, bij de tweede keer, nemen
de hulpvragen toe, maar het aantal
vrijwilligers af.” 

Van Nieuwland: ,,Wij kunnen niet
al onze vrijwilliger inzetten. Het zijn
veel ouderen die kwetsbaarder en
angstiger zijn voor het virus.”

,,Daar kunnen wij op aansluiten
met onze bedrijfsvrijwilligers. Zij
zijn over het algemeen jonger en
minder huiverig”, zegt Helderman.

Wensboom tegen eenzaamheid

Karin van Rosendaal
Eindhoven

A
lle bewoners ontvangen
een tas met hartvormige
koekjes, een kaart met een
hartverwarmend gedicht

en een hart als wenskaart. Op de
kaart schrijven zij een wens en han-
gen die vervolgens in de wensbomen
die in alle tehuizen staan.

Bewoonster Gineke Roggen van
Archipel Landrijt hangt als eerste een
wens in de boom: een etentje met
haar vriend Toon. ,,Toon komt iedere
zondag op bezoek, maar ik kan moei-
lijk naar buiten vanwege de rolstoel.
Een keertje samen Italiaans eten zou
heel fijn zijn.”

Bij Vitalis Peppelrode is de eerste
wens een pluktuin. De bewoner ging
vaak op vakantie naar Zwitserland en
genoot van de bloemenweides. Van-
uit zijn kamer kijkt hij uit op de tuin
en precies daar wil hij een pluktuin.

De actie Hart Verwarmend Samen
is een hart onder de riem voor de
3.500 senioren in Eindhoven bij de 23
woonzorgcentra van Archipel, Okto-
ber en Vitalis. De eenzaamheid on-
der deze groep is mogelijk nog groter
tijdens de tweede lockdown.

Het is een initiatief van Samen
voor Eindhoven. Zij zorgen voor ver-
binding tussen bedrijven en maat-
schappelijke organisaties met dona-
ties uit het bedrijfsleven. Zij bouwen
met elkaar aan een hechtere samen-
leving waar iedereen mee kan doen.

,,De eenzaamheid gaan we met

deze actie niet oplossen, maar we ge-
ven het zo wel de nodige aandacht.
Het gaat om de verbinding en aan-
dacht voor de bewoners. Het is weer
even iets anders”, zegt Judith Helder-
man, intermediair bij Samen voor
Eindhoven.

Minder initiatieven
,,Een beetje aandacht is gewenst. Bij
de eerste lockdown was de taart nog
niet op of de bloemen stonden er al-
weer. Er zijn nu veel minder initiatie-
ven”, zegt Saskia van Nieuwland, ad-
viseur communicatie bij Archipel.

Bedrijfsvrijwilligers van onder an-
dere ASML, DELA, NXP en Philips

INITIATIEF HART VERWARMEND SAMEN

▲ Gineke Roggen hangt een wenskaart in de boom. Links achter haar Judith Helderman, intermediair bij Samen voor Eindhoven. FOTO DCI MEDIA

Bij de tweede
lockdown
nemen de
hulpvragen
toe, maar het
aantal
vrijwilligers af
– Marbritta van Boldik

Ruim 3500 Valentijns -
boodschappen met
een hartverwarmende
verrassing kregen de
bewoners van 23
zorginstellingen in
Eindhoven. De start van
‘Hart Verwarmend
Samen’, een initiatief
tegen eenzaamheid.

‘De zwarte panter’ is boegbeeld van vv Acht
Guus Geurts (82), alias
‘de zwarte panter’,  is al
zestig jaar lid van vv Acht.
Iedere zaterdag is hij te
vinden op sportpark de
Leeuwenkuil. Zijn vele
taken, die hij al bijna net zo
lang uitvoert, zijn langzaam
afgebouwd.

Karin Rosendaal
Eindhoven

Geurts heeft vorig jaar de beslis-
sing genomen om al zijn taken
neer te leggen. Maar zegt hij: ,,Bij
een aantal activiteiten wil ik nog
meewerken zoals de kaartavonden
en als het met de coronamaatrege-

len kan, kom ik zaterdags weer
naar de club.”

,,Hij is een boegbeeld voor de
club. Guus heeft zo immens veel
voor de club gedaan. Hij kan haast
geen andere hobby’s gehad heb-
ben”, vertelt John van Kemenade,
voorzitter. ,,Tot het laatste toe
heeft hij de wachtlijsten bijgehou-
den. Wie lid wilde worden, moest
Geurts bellen.”

Wie Geurts zegt, zegt jeugdlei-
der, jeugdtrainer en jeugdcoördi-
nator. Rond 1964 ging hij aan de
slag met de F-jeugd en bij de jeugd
is hij blijven hangen. Op 22-jarige
leeftijd is hij zelf bij voetbalvereni-
ging Acht terecht gekomen door
de broertjes van zijn vrouw Cor
uit Acht, die al bij de club speel-
den. Geurts: ,,Ze vroegen of ik in
Acht wilde spelen. Maar ik wilde

eerst mijn examen voor de avond-
school halen. De avond dat ik mijn
diploma heb gehaald en uit Den
Haag kwam, zijn we doorgelopen
naar de club.”

Als linkspoot begon hij op het
veld als linkshalf, maar halver-
wege zijn eerste seizoen werd hij
keeper. ,,Tijdens een wedstrijd in
Gestel zaten we zonder keeper. Ik
ben gaan keepen en dat is goed be-
vallen”, vertelt Geurts. Daar komt
ook zijn bijnaam ‘de zwarte  pan-
ter’ vandaan. Geurts lachend:
,,Frans de Munck, De Zwarte Pan-

ter, was mijn favoriete keeper. Hij
was fenomenaal. Ik imiteerde hem
zogenaamd in het zwart gekleed
en met mijn zwarte haren.”

Geurts heeft met veel plezier en
voldoening diverse bestuursfunc-
ties bekleed en zaken geïnitieerd
voor de club zoals: het maken van
het eerste clubblad,  oprichten van
de reclamecommissie en scheids-
rechteren. Een mooie herinnering
heeft hij aan 1972 als hij als voor-
zitter het 25-jarig jubileum van de
club moet organiseren met maar
66 gulden in de kas. Met dona-
teurskaarten zijn ze deur aan deur
gegaan om geld op te halen.
Geurts: ,,We hebben zoveel opge-
haald dat we een jeugdtoernooi en
feestavond konden houden en na
afloop nog 600 gulden in kas over
hadden.”

Guus Geurts heeft
vele taken vervuld bij
vv Acht, van trainer
tot scheidsrechter

▲ Guus Geurts komt al meer dan
zestig jaar op de Leeuwenkuil.
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