Vrijwilliger in beeld: Fons en Inas

Fons Hakemulder (45) uit Rhenen hoefde niet lang na te denken voor hij vrijwilliger werd bij
Youké, een hulporganisatie voor kinderen en jongeren. Wanneer er in zijn eigen gezin een
onhoudbare situatie ontstaat, is de organisatie het laatste redmiddel.
In de Cultuurfabriek in Veenendaal zijn werknemers en vrijwilligers van Youké bij elkaar
gekomen voor de voorbereiding van een theaterstuk. “Doormiddel van een inspringtheater
willen we aan andere jeugdzorginstellingen laten zien hoe effectief onze nieuwe methodiek is;
het werken met JIM’s”, legt Fons uit. “JIM staat voor Jouw Informele Mentor. Iemand uit het
netwerk van de jongere die helpt om problemen aan te pakken. Dat kan een opa, buurvrouw
of sportcoach zijn, zolang de lijnen maar niet té kort zijn.”
Fons telt met stappen de grootte van de theaterzaal. “Het is krap, maar ik denk dat het moet
passen.” Zijn collega-vrijwilliger Inas Laith (39) laat ook haar ogen kritisch door de zaal
gaan. “Is het niet beter als we het decor aan die kant van de zaal opbouwen?”
Inas is van beroep kunstenares en zoals ze zelf zegt is haar hobby het omgaan met kinderen.
“Ik ben zelf een JIM. In het begin botste het weleens met de ouders. Ik heb mijn best gedaan
om dat op te lossen. “Heb jij dat nooit moeilijk gevonden toen er in jullie gezin een JIM
kwam, Fons?”

Maar Fons is enkel vol lof. “Mijn zoon met wie het heel lang niet goed ging, moet eerst een
connectie voelen met iemand, voordat hij dingen aanneemt. Bij de reguliere zorg begon die
man gelijk te praten over wat hij allemaal verkeerd deed. En ik ging om de week naar zijn
school toe en werd als lastige ouder betiteld. Toen zijn opa JIM werd, gingen de deuren open.
Dat is toch geweldig! Als je langer ziet dat het niet gaat en het lukt iemand anders wel dan
ben je blij.”
“Ik heb gelijk gezegd dat ik meer wilde betekenen voor de organisatie. Ik ben er zo ingerold
en ben nu ervaringsdeskundige. Ik ga mee met presentaties om mijn verhaal te doen en dat
werkt heel goed.”
Naast zijn vrijwilligerswerk bij Youké is hij ook actief voor Ondernemers voor Jongeren. “Ik
ben gebouwbeheerder van het Trefpunt. Ik doe bijvoorbeeld het onderhoud en ik vervang
mensen als ze een keer niet kunnen.”
Het werken met jongeren zit er van jongs af aan al in bij Fons. “Vroeger wilde ik de pabo
doen, maar dat vond mijn vader voor vrouwen”, lacht hij. “Maar er is niets leukers dan een
puber waar het zo slecht mee gaat zienderogen te zien opknappen.”
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