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«>Vriiwilliger in beeld 

Loes Raymakers leest voor aan woongroep 
WEST 

Loes Raymalters lieeft een 
passie voor taal. Haar zelfge
schreven gedichten en ver
halen leest ze voor aan pu-
blielc. Ooit leest ze voor aan 
een bijzondere groep men
sen; haar vaste voorleesclub. 

O amen met twee andere v r i j w i l l i -

i3 gers leest Raymakers elke 

tweede zaterdag van de maand voor 

aan de woongroep aan de Geme 

Knetemannlaan in Bos en Lommer. 

Het gaat om een woongroep in 

een locatie van Cordaan, waar 

mensen met een verstandelijke 

beperking zelfstandig - maar be-

scheiTTid - wonen. 

Gezellig 
De groep deelnemers is tussen de 

50-80 jaar. "Met zo'n 3 tol 10 per

sonen - het verschilt per keer -

zitten we dan in de gezamenlijke 

huiskamer, gezellig aan de grote 

tafel. Op elke voorleesdag kijken ze 

uit naar onze komst. A l s voorlezer 

is het zo f i j n om de waardering te 

zien. We doen dit dan ook niet veel 

passie." 

De boeken worden geleend bi j de 

O B A . "We houden daarbij rekening 

met favoriete verhalen van onze 

deelnemers, zoals sprookjes. Het 

leuke aan voorlezen vind ik de 

spontane en levendige reacties bi j 

onze deelnemers. De ene persoon 

reageert omdat h i j o f zi j iets in het 

verhaal herkent. O f het roept iets op 

zonder dat het direct met het ver

haal te maken heeft', zegt Rayma

kers. 

Zoiets ontstaat spontaan volgens 

Raymakers. 'Daar nemen we ge-

Loes Raymakers schrijft gedichten en korte verhalen, maar lees ook graag voor. Foto: Annemieke Bauw 

woon de tijd voon Die iTjimte is er 

natuurlijk." 

Voorlees express 
Voorlezen vindt Raymakers leuk. 

"Voordat ik b i j Prisma's leesclub 

kwam was ik vr i jwi l l iger bi j de 

'Voorlees express'. Ik bezocht 

kinderen thuis om ze voor te lezen. 

Hun ouders kunnen de kinderen 

niet voorlezen, omdat ze nog niel 

goed Nederlands spreken.' 

Sinds vier jaar leesl Raymakers 

zelfgeschreven korte verhalen en 

gedichten voorop festivals. ' M i j n 

sedichten «aan vaak over mensen 

die elkaar toevallig ontmoeten. En 

natuurlijk over de liefde. Pas heb ik 

aandacht gehad op de radio en in de 

krant voor een gedicht dal ik ge

schreven heb over de Sloterplas.' 

Toekomstplaatje 
Volgens Raymakers zorgt Prisma 

goed voor haar vri jwil l igers . ' I k 

k r i jg trainingen om de communica

tie met onze doelgroep te verbete

ren. Er zijn ook ontmoetingsavon

den om kennis uit te wisselen mel 

andere vr i jwil l igers . ' 

En dan is er ook nog het kerstdi

ner. 'Dat is alti jd erg gezellig. U i t 

waardering voor de vri jwil l igers 

koken de vaste medewerkers van 

Prisma voor alle gasten en verzor

gen ook de bediening.' 

In het ideale toekomstplaatje van 

Raymakers helpt iedereen als v r i j 

wil l iger deze bijzondere Amster

dammers. ' W i j hebben soms toch 

ook hulp nodig. Dat geldt nog meer 

voor mensen met een beperking." 

Wie net als Loes Raymakers ook 
mensen met een verstandelijke 
beperking wi l t helpen, kan via in-
fo@stichtingprisma.nl of 020 886 62 
60 contact opnemen met Prisma. 


