
 

 

     

 

‘Klusvrijwilliger’ Andro: Mensen die het nodig hebben, daar ga ik 
voor! 
 
‘Mensen die het nodig hebben omdat er niemand 
is om klussen voor hen te doen, daar ga ik voor 
en dat wil ik blijven doen.’ Andro (61 jr.) uit 
Hoofddorp is als aanbieder van vrijwilligerswerk 
te vinden op het platform Haarlemmermeer voor 
Elkaar. ‘Het geeft mij voldoening een ander blij te 
zien.’ 
 
Andro heeft zich geregistreerd op de site en in 
zijn profiel aangegeven dat hij klussen in en om 
het huis wil doen. Via VluchtelingenWerk 
Nederland in Haarlemmermeer werd hij daarna 
benaderd om voor een Iraanse alleenstaande 
moeder een weggewaaide tuindeur en het 
tuinhek te herstellen. En zo ging het balletje 
rollen. Hij lijkt een duizendpoot te zijn. 
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Het was niet voor het eerst dat hij vrijwilligerswerk deed. ‘Toen ik werkloos werd, wilde ik mijn tijd toch zinvol 
besteden en ben ik gaan werken bij de thuisadministratie van Humanitas/MeerWaarde in Haarlemmermeer’. 
Dat werk koos hij vanuit zijn professionele achtergrond. Hij is schuldhulpverlener en budgetbeheerder en dat 
sloot goed aan bij dit vrijwilligerswerk. Er kwam echter weer betaald werk. ‘Ik werd huismeester bij 
Amstelring in Floriande en Regio-oudste bij de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug, totaal 46 
uur per week, maar ik bleef actief als vrijwilliger. Toen betaald werk kwam te vervallen en ik stopte bij 
Humanitas, ging ik opnieuw op zoek naar vrijwilligerswerk en schreef me in op de site van Haarlemmermeer 
voor Elkaar. Klussen in en om het huis vind ik leuk, dus dat gaf ik aan in mijn profiel.’  
 
Nu wordt hij regelmatig benaderd door mensen die graag iets in of om het huis gedaan willen hebben wat ze 
zelf niet kunnen of waarvoor ze niemand hebben in hun netwerk. ‘Met sommige mensen heb ik nog steeds 
contact en af en toe vragen ze me weer een klusje te doen. Deze mensen vertrouwen me en weten dat ik 
goed werk lever’. Hij ontmoet mensen die geen netwerk hebben, ouderen en alleenstaanden. Hij benadrukt 
dat hij zich juist voor hen wil inzetten: ‘Mensen hebben geen idee wat er speelt bij juist deze groepen. Er is 
heel veel schaamte bij mensen over hun privéleven en –situatie. Er is veel achterstallig onderhoud en als je 
daar niets aan doet, wordt het alleen maar erger.’    
Andro doet naast het kluswerk ook vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk in Hoofddorp; facilitair en als 
receptie/balie medewerker.  
 
‘Absoluut, dat vind ik het leukst,’ antwoordt hij vol overtuiging op de vraag of het omgaan met mensen hem 
motiveert. Zijn inzet voor anderen wordt in sterke mate ingegeven door zijn geloof. Toch doet hij het 
misschien ook wel een beetje voor zichzelf. ‘Ik vind het leuk als ik iets doe dat lukt, als ik iemand blij kan 
maken. Daar geniet ik van. Het geeft mij ook voldoening om een ander blij te zien.’ 
Het is wel een interessante vraag, meent Andro. ‘Wat is je beweegreden? Doe je het voor een ander of voor 
jezelf?’ Misschien moet Haarlemmermeer voor Elkaar eens een dag daarover organiseren waarin die vraag 
centraal staat, stelt hij voor. 
 

Wil je meer verhalen lezen van enthousiaste vrijwilligers of ben je zelf op zoek naar vrijwilligerswerk 

of hulp? 

Bezoek de website, kom langs of neem contact met ons op via: haarlemmermeervoorelkaar.nl  

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 12:30 uur 

Dokter van Dorstenstraat 1, Hoofddorp 

Mail: info@haarlemmermeervoorelkaar.nl 

Telefoon: 023 56 98 870 

 
Interview 
Vrijwilliger Andro 
 

Vrijwilliger bij diverse bewoners in Haarlemmermeer 
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