
Nieuwegeinse Helden 
 
Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en het tienermeisje dat een 
bloedende medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad van 
een geliefd festival hebben voorzien. Dit 
zijn slechts drie van de 31 helden die 
gemeente Nieuwegein samenbrengt in de 
tentoonstelling ‘Nieuwegeinse Helden’. De 
helden zijn te bewonderen op grote gekleurde 
vlaggen op Parkeerterrein West in de 
binnenstad en vanaf nu ook iedere week op De 
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week de negen-
en-twintigste van 31 afleveringen: Monique 
Laurier (54) Voorzitter Algemene Hulpdienst 
Nieuwegein. 

‘Laat ik voorop stellen dat ík geen held ben. Onze 
vrijwilligers, dát zijn de echte helden. Zij zijn de 
reden waarom de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) 
na 36 jaar nog altijd springlevend is en nog steeds 
voor 100% op vrijwilligers draait. Ik ben als 
voorzitter slechts het gezicht naar buiten. Onze 
belangrijkste vrijwilligers zijn degenen die  
dagelijks hulpvragers koppelen aan hulpbieders, mensen 
helpen hun tuin of administratie bij te houden, samen 
boodschappen doen of uit wandelen gaan of hen 
begeleiden naar arts of ziekenhuis. Iedereen die door 
ziekte, leeftijd, eenzaamheid of een andere beperking 
behoefte heeft aan hulp kan bij ons terecht. Daarbij 
maken wij geen onderscheid naar geloofsovertuiging, politieke voorkeur, 
levensopvatting of maatschappelijke overtuiging. Wij willen een 
maatschappelijk vangnet zijn voor héél Nieuwegein. Heb je hulp nodig, dan 
krijg je die ook.  

Jaarlijks bemiddelen wij tussen de 1500 en 2000 hulpvragen binnen, van heel 
basale tot meer specifieke. Maar geen verzoek is vreemd genoeg. Onlangs 
kwam een aanvraag binnen van een 86-jarige vrouw die iemand zoekt om mee 
over politiek te praten. Een andere dame wilde dolgraag nog eens naar het 
arboretum. De plek waar ze 23 jaar geleden voor het laatst met haar toen 
nog levende echtgenoot was geweest. Voor beiden hebben we een vrijwilliger 
geregeld. Maar zelfs als wij niet in de hulpvraag kunnen voorzien, kunnen 
wij doorverwijzen naar instanties die dat wel kunnen.  

Momenteel zijn zo'n 45 vrijwilligers aan ons verbonden. Een mooi aantal. Al 
mogen het er altijd meer worden. Veel mensen hebben naast hun 
vrijwilligerswerk een drukke baan. Zij zijn slechts, op speciale dagen, een 
paar uur beschikbaar. Dat maakt dat wij flexibel moeten werken. Ook heb je 
in dit geval relatief meer vrijwilligers nodig, omdat niet iedereen altijd 
kan. Daarom zou ik nu ook zélf eens een hulpvraag willen indienen: Heeft u 
wat uurtjes over en vind u het fijn om iets voor een ander te betekenen, 
geef u dan op als vrijwilliger.' 


