Burgerschap op de
Kleine Kapitein
Vertel eens iets over jezelf en hoe

daarvan is overgebleven, daar worden

leren omgaan met oudere mensen. Ze

ben je betrokken bent geraakt bij

nu de ijsjes voor uitgedeeld.

krijgen respect voor hen. Ze kunnen

het koffie-uurtje?

van elkaar leren en dingen oppikken.

Ik ben Antoinette

Waar is dit goed voor?

Ik heb zelf geen kinderen, maar als ik

en ik woon in

Vooral voor de eenzame mens. Je leert

dit dan zie denk ik ‘O! Gaat dat zo!’

Bakel. Ik heb een

mensen kennen en sommigen zijn er

spierziekte,

dus

even uit. Voor degene die hier zitten

Tref je voorbereidingen voordat je

zit veel thuis. Daarop zei een vriendin

is het leuk en gezellig! Je leert mensen

naar het koffie-uurtje gaat?

van mij “Waarom ga je niet mee naar

en kinderen kennen. Toch een kleine

Ik hoef niets te doen! Ik ben er voor de

het koffie-uurtje?” Dat heb ik een

twee uur gezelligheid, waar je je niet

gezelligheid. Er zijn ook vrijwilligers

keer gedaan. Later ben ik met de

voor hoeft aan- of af te melden.

die de koffie doen en alles klaarzetten,
maar ik ben er voor de gezelligheid en

buurvrouw gegaan en nu doen we dit
al zo’n twee jaar. Ik vind het heel fijn;

Hoe zijn de kinderen van de Kleine

buurten met jong én oud. Er is zoveel

Kapitein hierbij betrokken geraakt?

om te vertellen.

De

Kleine

Kapitein

heeft

zelf

het buurten!
Wat zijn de reacties die je hoort

aangegeven een bijdrage te willen

van ouderen?

Wordt de Kleine Kapitein vaker

leveren; ‘wij willen komen helpen!’ Nu

De ouderen vinden het kei leuk!

betrokken bij activiteiten met

hadden ze geld over van de kerstshow

Je hoort ze zeggen “kijk eens; de

ouderen?

en dat wordt dan in de ijsjes gestopt.

kinderen!” Je ziet de kinderen even

De Kleine Kapitein heeft vorig jaar

Gaat vanzelf; dat loopt over in elkaar.

praten met de ouderen. Dat is ook

een kerstshow gedaan, waarbij geld

gewoon mooi om te zien!

werd opgehaald. Met dat geld hebben

Wat doet het contact met de

ze een brunch georganiseerd voor de

kinderen?

ouderen in de sporthal. Met het geld

Het is goed voor kinderen om te
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Martijn (11) in gesprek met Ad en Jan (foto: Mark Verlijsdonk)

Hoe komt het dat jullie dit doen?

Jan: het is ook goed voor kinderen om

Word je voorbereid, voordat je naar

Martijn: Nou, de kinderen van groep 8

te leren om met oudere mensen om te

de ouderen gaat?

mogen naar Ameland. Wij niet en nu

gaan.

Martijn: Er wordt van te voren verteld

mogen wij dit doen. Het is kei leuk!

dat je aardig moet zijn, dat je je netjes
Wat vind je nou zo leuk aan het

moet gedragen. Niet druk of irritant

Waarom denk je dat jullie ouderen

koffie-uurtje?

zijn. Je moet leuk met de ouderen

mogen helpen?

Martijn: Je leert nieuwe mensen

kletsen.

Martijn: De ouderen vinden het fijn

kennen.
Wat kun je hiervan leren?

dat wij helpen en komen kletsen.
Ad: Ik weet nu namelijk dat Martijn

Martijn: Dat het met ouderen heel

monteur wil worden!

gezellig is!

kinderen te kletsen. Daar blijf je jong

Jan: En dat met een leeftijdsverschil

Ad: het is kei leuk! Dat doen ze netjes.

door! Het is goed dat de ouderen in

van ongeveer 70 jaar! Al voel ik me

Fijn dat de lijn met de school zo kort

contact komen met de jeugd en dat je

nog maar 38.

is. De tijden zijn veranderd.

Ad: Met kerst hadden we ook al een
brunch gehad! Het is leuk om met de

niet in een hoek wordt gedrukt.
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