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In deze bijzondere coronatijd treft u in elke Nieuwsbode en Stadspers een speciale  
pagina van de gemeente Zeist. Met berichten vanuit het college van burgemeester  
en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.

www.zeist.nl/coronavirus
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Zeist in Coronatijd

Onder het geratel van de naaimachines vertelt 

Abdikhaliq (22) over de kogel die in 2018 opera-

tief uit zijn lichaam werd verwijderd. “Ik heb  

hem nog twee maanden bewaard. Toen heb ik 

hem weggegooid, samen met mijn herinneringen 

aan de oorlog.” Abdikhaliq vond het moeilijk om 

te wennen aan het leven in Nederland, aan de 

taal, aan de omgang met de mensen. “Het blijft 

strijden. Maar het leven in Zeist is goed.” 

In de ontmoetingsruimte van de Ark vertellen vier 

jong volwassenen mij bijzonder openhartig over 

zichzelf. Hun verhalen zijn divers. Via verschillende 

kanalen – matchmakers, coaches, ambulante bege-

leiding – zijn zij in contact gekomen met Launch 

Your Future. Een project van de Vrijwilligerscentrale 

Zeist en culturele organisaties voor jongeren die om 

wat voor reden dan ook moeite hebben om verder te 

komen. Vanmiddag naaien ze mondkapjes voor het 

goede doel. Het biedt vooral gelegenheid om bezig 

te zijn, sociale vaardigheden te verbeteren en met 

elkaar in gesprek te gaan. 

Na een ongeluk met haar longboard werd bij Sharon 

(28) de diagnose ‘niet aangeboren hersenletsel’  

vastgesteld. Haar studie Productdesign aan de 

Kunstacademie moest ze afbreken. “Ik heb moeten 

leren om mijn energie goed te verdelen.” Sharon 

werkte al twee dagen als vrijwilliger bij De Koppeling 

om Syrische vrouwen te helpen integreren. “De rust 

tijdens de lockdown vond ik wel prettig. Ook via 

Launch Your Future vind ik rust, het is een soort  

halteplaats. En het is heel fijn om me via dit project 

weer nuttig te maken.”

Tessa, (23) deed VWO, toen ze in de 5e depressief 

werd. Ze vertelt me erover terwijl ze het patroon 

voor een mondkapje knipt uit een stuk blauwe stof. 

Gelukkig gaat het nu beter: “Ik heb me aangemeld 

voor de studie Integrale Veiligheidskunde.” Tessa legt 

me uit dat ze vooral structuur, een duidelijke  

planning nodig heeft voor zichzelf. “Gelukkig helpt 

de ambulant begeleider me bij de praktische 

dingen.”

Rosa (29) wil vooral graag werkervaring en sociale 

contacten opdoen. “Na het verbreken van een hele 

moeilijke relatie woon ik nu nog begeleid bij Kwintes, 

in Doorn. Maar ik ben hard op zoek naar een eigen 

huis in Zeist. Het is mijn droom om een zelfstandige 

vrouw te zijn.”

Abdikhaliq heeft de afgelopen twee jaar goed 

Nederlands geleerd. Zijn moeder vindt de taal nog 

lastig. Ik steek hem een hart onder de riem; blijf je 

leven lang leren, daar kom je verder mee. Als ik 

Abdikhaliq vraag naar zijn leukste ervaring in Zeist, 

zie ik aan zijn ogen dat hij aan iets heel moois denkt. 

Hij begint breeduit te lachen: “Dat ga ik niet zeggen!” 

Ik kan alleen maar raden...

Launch your Future
Launch Your Future is één van de vele projecten 

van de Vrijwilligerscentrale. Karla de Paauw is  

de projectleider ervan. “We doen dit samen met 

Cultuur Zeist, KunstenHuis, het Beauforthuis en 

Slotstad RTV. Het is bedoeld voor jongeren  

tussen de 16 en 32 jaar om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten.” Samen met Maartje 

Simons van de centrale vertelt ze dat de pro- 

jecten en activiteiten van de Vrijwilligerscentrale 

allemaal zijn gericht op mensen, jong en oud, 

om zich vrijwillig in te zetten. Maartje: “Ook,  

of liever júist tijdens de coronaperiode liep alles 

gewoon door. We hebben voor het project 

Launch Your Future net een vervolgaanvraag 

ingediend voor uitbreiding naar de buur- 

gemeenten Soest, De Bilt, Bunnik en Wijk bij 

Duurstede.”

www.vrijwilligerscentralezeist.nl

Corona brengt ons ook  
terug bij het menselijke in 
ons bestaan: laten we dat 
vasthouden.
– Angela Bransen

De werkproductiviteit 
stijgt. Onder druk wordt 
alles vloeibaar. Je ziet dat 
ook in het bestuur.
– Aat Grinwis

  Kerken in coronatijd

Ook de gemeenteraad blijft in deze bijzondere periode graag in verbinding met de inwoners en 

ondernemers van Zeist. Zij komen, zij het digitaal, bij elkaar om actualiteiten en regulier werk te 

bespreken.

De dagen van Angela Bransen (VVD) staan volop 

in het teken van corona; in haar werk in de zorg-

sector bij ActiZ en GGD GHOR Nederland, als 

raadslid én als persoon. “Van nature ben ik een 

positief mens. In tijden van crisis komt mijn strijd-

lust naar boven; kom maar op! Maar er zijn ook 

kwetsbare momenten. Ik val in een risicogroep, 

dus je gaat toch zeker wel even nadenken.”

Angela is dankbaar dat ze in Nederland woont.  

“Maar ik heb ook zorgen over hoe het gaat in de 

rest van de wereld, over hoe corona de verschillen 

tussen groepen vergroot en over de enorme 

impact op de economie.” Aat Grinwis (VVD):  

“Het is natuurlijk vreselijk voor al die ondernemers, 

die met eigen geld en eigen risico voor giga pro-

blemen zijn geplaatst. En alle mensen die zijn 

ontslagen of van wie de contracten zijn opgezegd. 

Drama’s in al die gezinnen, zeker als het licht aan 

het eind van de tunnel niet zichtbaar is.”

Toch brengt deze tijd ook veel kansen en  

vernieuwing. Angela: “Waar we voorheen konden 

verzanden in stroperige trajecten, bureaucratische 

processen en belangenstrijd, lukt het nu om een 

aantal zaken, gezamenlijk, een enorme impuls te 

geven. Bijvoorbeeld bij het echt anders organise-

ren van de zorg. Top, vasthouden en doorpakken.” 

Volgens Aat is de werkproductiviteit gestegen: 

“Onder druk wordt alles vloeibaar. Je ziet dat ook  

in het bestuur. Er wordt minder getut en minder 

‘gekletst om het kletsen’. Je kunt zelfs even weg- 

lopen als je het te veel geneuzel vindt. Haha,  

even de hond uitlaten.”

Angela is enorm trots op Zeist: “Vooral op al die 

mensen die écht in de voorlinie staan bij het 

bestrijden van deze crisis. Corona brengt ons ook 

terug bij het menselijke in ons bestaan: laten we 

dat vasthouden.”

“Het is maandenlang stil geweest, op zondag-

morgen in Zeist. De klokken die de mensen  

uitnodigen om naar de kerk te komen, zwegen.  

In veel kerken wáren wel mensen, een paar: 

iemand voor de techniek, een pastor of voorgan-

ger, een musicus, een paar zangers. Met elkaar 

zorgden ze dat de kerkdienst doorging. Via geluid 

en beeld, internet en kerkomroep kwam die bij de 

mensen thuis.”

Voor Roel Bosch, predikant van de NoorderLicht-

gemeente en samenroeper van het pastoresnetwerk, 

was na die eerste stille zondag al duidelijk dat de 

gewone kanalen de uitzendingen niet aankonden. 

“Snel en flexibel schakelden vele kerken over op 

streaming, via Facebook en Youtube. En als er nog 

geen camera’s waren, dan werkten we samen:  

Witte Kerkje, Zeist-West en NoorderLicht deelden de 

kerk aan de Bergweg, totdat ze alle drie voorzien 

waren.”

Toch klonk er wel klokgelui. In maart en april luidden 

in heel Nederland op woensdagavond 19.00 uur de 

klokken van hoop en bemoediging. Roel: “Dat geluid 

symboliseerde ook dat de mensen thuis zich met 

elkaar verbonden voelden. In snel tempo werden 

acties opgezet. Kaarten sturen naar jarigen, bellen 

met mensen die het huis niet uit durfden,  

De kerk bleef open
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  Raadsleden aan het woord

boodschappen doen voor wie thuis moest blijven. 

Mooi, hoe iedereen als vanzelfsprekend voor elkaar 

klaar stond.”

Veel kerken in Zeist houden elk kwartaal een  

grote inzameling van levensmiddelen voor de 

Voedselbank. Die actie werd snel omgezet naar  

een financiële actie. De kerkelijke pot van de  

diaconie verhoogde de opbrengst van leden flink. 

Roel is vol goede moed: “Nee, de kerk ging niet dicht! 

Via email, internet en extra papieren nieuwsbrieven 

gingen de woorden rond: ‘Houd moed, heb lief’.  

Met dat motto gaan de kerken nu weer langzaam 

verder open, ook op zondag!”


