
WERKWIJZE

Het initiatief ‘Een goed gesprek – Kralingen/
Crooswijk’ wordt gedragen door een team van 
vrijwilligers. Een geestelijk verzorger biedt scho-
ling en begeleiding bij hun belangrijke taak. Deze 
professional zorgt ook voor het eerste contact 
met de wijkbewoners die gebruik willen ma-
ken van ‘Een goed gesprek’. In onderling overleg 
wordt steeds gekeken naar een passende vrijwil-
liger voor elke cliënt. Gewoonlijk is er een terug-
koppeling naar verwijzers. 

AANMELDING

Voor ‘Een goed gesprek’ kan men zich zelf aan-
melden. Als dat wat lastig is, kan een ander  
natuurlijk ook het contact leggen. 
Huisartsen, maatschappelijk werkers en andere 
professionals zijn hierbij uitgenodigd om wijk-
bewoners attent te verwijzen naar ‘Een goed 
gesprek – Kralingen/Crooswijk’. 

‘gelukkig … 
          iemand die     

elke  keer aandacht 

heeft voor mijn verhaal’

EEN GOED GESPREK –
KRALINGEN/CROOSWIJK

Veel ouderen in Rotterdam redden zich uitste-
kend;  ze wonen zelfstandig, zijn fit en nemen deel 
aan activiteiten. Intussen zijn er óók nogal wat 
mensen die ernaar verlangen om eens echt met 
iemand te praten. Dat is zeker zo als er dingen  
gebeuren waarmee je niet zo makkelijk raad weet. 
Dan is het fijn als er iemand is die echt de tijd heeft 
en goed kan luisteren. 
In Kralingen/Crooswijk bestaat ‘Een goed gesprek’, 
met een groep betrokken en deskundige vrijwilli-
gers. Daarop kunt u een beroep doen. 
De opzet is dat een vaste persoon van de groep 
regelmatig bij u op bezoek komt. Zo ontstaat ver-
trouwen over en weer, en zo heeft u een steun in 
de rug.  
Wilt u meer weten of u aanmelden? De meest  
belangrijke informatie staat in deze folder. 



CONTACT

Mirjam Heikens, 
geestelijk verzorger/coördinator 

T  06 83 144 535
E  een.goed.gesprek@ezorg.nl

‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’  
gaat uit van gezondheidscentrum Levinas 
Noordeinde 97
3061 EM Rotterdam
www.gc-levinas.nl

VOOR VRIJWILLIGERS

‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’ 
ondersteunt (oudere) wijkbewoners met ge-
sprekken rond zingeving en levensvragen. 
Als vrijwilliger van ‘Een goed gesprek’ bezoek 
je een of meer mensen thuis. Zo kun je echt 
iets voor een ander betekenen. Dit soort 
vrijwilligers werk heeft ook meerwaarde voor 
jezelf: het verrijkt je leven en schenkt vol-
doening. 
Elke vrijwilliger gaat zelfstandig te werk. Er 
is wél serieuze begeleiding door de geeste-
lijk verzorger die alles coördineert. Zo neemt 
iedereen eerst deel aan een basiscursus, en 
vervolgens zijn er de bijeenkomsten van de 
gezamenlijke vrijwilligers. Daarbij kun je je 
ervaringen delen en met elkaar leren. 
Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Benader vooral de geestelijk verzorger van 
‘Een goed gesprek’.  

     ‘er zijn 
    voor een ander 

     – dat is
   echt mooi’

Een goed gesprek – 
Kralingen/Crooswijk


