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Naar jaarlijkse traditie reikte de stad Mechelen bij de start van de Week van de
Vrijwilliger haar prijzen voor de vrijwilliger van het jaar uit. De laureaten dit jaar
waren het Rode Kruis Mechelen-Bonheiden en Betty Pluym, die zich al tien jaar
inzet op de oncologische afdeling van het AZ Sint-Maarten.
Al sinds 2005 verkiest de stad Mechelen ieder jaar haar vrijwilliger van het jaar. Er is
zowel een prijs voor een individuele vrijwilliger als voor een organisatie. Mechelaars
kunnen zelf personen of organisaties voordragen van wie zij vinden dat ze de prijs
verdienen. Dit jaar werden er twaalf vrijwilligers en acht verenigingen genomineerd.
Belangrijke schakels
“Vrijwilligers zijn heel belangrijke schakels in onze samenleving”, zegt schepen
Abdrahman Labsir (Open VLD-Groen-M+). “Zelf heb ik in het Mechelse jeugdwerk
twintig jaar lang samengewerkt met vrijwilligers en tientallen jonge mensen mogen
opleiden en begeleiden. Vrijwilligerswerk ligt me dan ook na aan het hart. Deze prijs is
een manier om de inspanningen van de honderden vrijwilligers in Mechelen te erkennen
en te waarderen, want ze zijn onmisbaar voor heel wat verenigingen en mensen. We zijn
dan ook erg trots op hen.”
Bij de individuele vrijwilligers ging de prijs naar Betty Pluym (68). Zij zet zich al tien jaar
lang in op de oncologische afdeling van het AZ Sint-Maarten.
“Mijn taak bestaat er vooral in om naar de mensen te luisteren. Er voor hen zijn is tijdens
die moeilijke momenten in het ziekenhuis enorm belangrijk. Emotioneel is het erg zwaar
en je neemt het wel eens mee naar huis, maar je krijgt er ook heel veel vriendschap voor
terug. En het hoeft niet altijd triestig te zijn, ook bij ons wordt er geregeld gelachen. Het
is een manier om de lange dagen op een aangenamere manier door te komen. Ik had
helemaal niet verwacht dat ik de prijs zou winnen, maar het doet wel iets met me. Ik ben
overweldigd en enorm dankbaar.”
Bij de verenigingen ging de overwinning naar het Rode Kruis Mechelen-Bonheiden.
“Ook wij hadden echt niet gedacht de prijs te winnen”, zegt voorzitter Bart Verdeyen.
“We zijn slechts een van de vele organisaties die zich belangeloos inzetten voor
anderen. Momenteel hebben we een tachtigtal vrijwilligers in onze afdeling die zich
inzetten voor verscheidene taken. Zo doen we de hulpverlening bij evenementen of
rampen, geven we EHBO-cursussen en zetten we ons in voor bloeddonatie.”
Platform voor vrijwilligers
De stad werkt intussen ook aan een platform voor vrijwilligers. “Via het platform willen
we het vrijwilligerswerk in de stad in kaart brengen en mensen in contact brengen met
allerhande organisaties waar ze zich belangeloos kunnen inzetten voor anderen”, aldus
Abdrahman Labsir. “Aan de hand van je profiel zal je de perfecte plek voor
vrijwilligerswerk kunnen vinden.”
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