
INTERVIEW 

 
We gaan er graag op uit!  

  
Door Chris Ververs 
 
Amstelveen - Een glimlach breekt door op het gerimpelde gezicht van een tachtigplusser. Niet alleen 
is het buiten zijn heerlijk, het sociale aspect van een groepswandeling moet ook niet onderschat 
worden. Het is een van de voornaamste redenen dat Stichting Brentano in Amstelveen al jaren 
wandelingen organiseert. ,,Je ziet mensen blij worden.” 

 
Sociaalwerker Stefanie Gerritsen van Stichting Brentano, is bij BijKlaasje en BijVredeveld de drijvende 
kracht achter de groepswandelingen die ook deze maand weer plaatsvinden. Brentano werkt met vier 
pijlers: Amuseert, Doet, Beweegt en Weet. 
  
Op verzoek zoomt Stefanie in op de pijler ‘Beweegt’. ,,Wij bieden wekelijks, gym, tai chi, yoga en zit-
yoga aan”, vertelt Stefanie. ,,Daarnaast gaan we er graag op uit. De uitdaging is de afstand. Zo maken 
we over een paar weken een wandeling naar het Openluchttheater in onze wijk. Dat is 15 minuten 
wandelen naar een mooie blokhut. Met de beheerder heb ik afgesproken dat wij daar een stop kunnen 
maken, samen een broodje eten en gebruik kunnen maken van toilet.” 
  
Het is een trip waar door iedereen naar uit wordt gekeken, weet Stefanie. Met name het sociale 
aspect staat hoog in het vaandel. Er wordt gewandeld met een groep van twaalf ouderen. ,,Ik zie dan 
opgewektheid, dat ze glimlachen, opleven”, vertelt Stefanie die denkt dat het niet uitmaakt hoe oud je 
bent.  ,,Het gevoel van eropuit trekken is voor jou en mij hetzelfde als bij ouderen. Maar voor ouderen 
is het sociale aspect nog het belangrijkst. De mensen met wie ik werk zijn vaak alleen. Zeker als je 
ergens heen wandelt en je een leuk doel hebt, zie je mensen blij worden.” 

 
Dat een tripje ook nog eens gezond is, is voor begeleiders vaak belangrijker dan voor de deelnemers. 
Lachend: ,,Voor ouderen is dat echt minder belangrijk. Dat snap ik wel. Als je negentig jaar bent, wil je 
gewoon gezelligheid. Dan zorg ik er wel voor dat de activiteit een beetje gezond is. Zijn we allemaal 
tevreden!”  
  
De meeste ouderen lopen overigens met een rollator. De enkeling die slecht ter been is, wordt 
voortgeduwd door een vrijwilliger. ,,Dit zijn allemaal randvoorwaarden waar je rekening mee moet 



houden tijdens het organiseren van een activiteit voor ouderen.”  
  
De voordelen: ,,Het is erg gezellig om met een groepje te wandelen. Je kunt een praatje maken, maar 
het hoeft niet. Dat is het fijne van wandelen. Sommige mensen vinden het leuk om samen iets te 
ondernemen, maar zijn niet zo van het kletsen. Voor deze mensen is een wandeling samen maken 
een fijn moment van samenzijn.” 
 
Bewegen komt altijd terug in ons programma”, weet Stefanie. ,,Het hoeft niet altijd een wandeling te zijn. Veel 
ouderen, de meesten zijn 80-plus, hoeven van zichzelf niet altijd meer te sporten, maar zijn wel vaak graag 
samen voor een leuk moment en komen graag buiten. Een jeu de boulesmiddag, een balspel met 
schoolkinderen: het zijn allemaal activiteiten waarbij de ouderen bewegen en lekker buiten zijn.” 
  
In beweging blijven is belangrijk, benadrukt Stefanie: ,,We hebben gezien hoe de ouderen die dagelijks naar 
ons restaurant lopen voor het diner, fysiek achteruit zijn gegaan tijdens de lockdown. De wandeling 
naar ons restaurant is voor velen de enige dagelijkse beweging. Die wandeling is er gelukkig weer!” 
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