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Op dinsdag en donderdag is het koffie-

uitgiftepunt in de hal van De Meent in 

Veenendaal het domein van Jorgo Schoute. Hij 

vindt het fijn iets voor andere mensen te doen.

‘Elke dinsdag en donderdag kom ik op de fiets 

hierheen. Het is lekker dicht bij Onze Nieuwe Weg, 

waar ik woon. Meteen om 10 uur zijn er klanten, 

maar het drukst is het ’s middags. Dan werk ik 

samen met een andere vrijwilliger, Gerda. Ik zorg 

ervoor dat bewoners en bezoekers hier koffie of 

thee krijgen. Personeel mag zelf pakken. De vuile 

kopjes zet ik in de afwasmachine. Die draait twee 

keer per dag.’ Terwijl hij vertelt, groet hij een vrouw 

in een scootmobiel: ‘Ha, Judith!’

Een goed woordje
Het begon allemaal toen een tante hem als 

kleuter meenam naar De Meent. Zo klein als hij 

was, hij gaf mensen keurig hun kopje aan. Toen 

deze tante met haar vrijwilligerswerk stopte, nam 

Jorgo het van haar over. Hij vindt het leuk werk, 

door de contacten met de mensen. ‘Die meneer 

is een beetje in de war. Zijn vrouw komt altijd op 

bezoek. Dan breng ik ze koffie. Ik vind het fijn iets 

voor de mensen te doen.’ Een andere vaste klant 

is een meneer die niet kan praten. Maar Jorgo 

begrijpt hem.

Jorgo heeft het een en ander zien veranderen in 

De Meent, het winkeltje zien komen, de nieuw 

aangeklede hal. Hij werkt er dan ook al heel lang, 

‘25 jaar!’ Op de vrijwilligersdag in september is hij 

daarvoor met een aantal anderen in het zonnetje 

gezet - en in de bloemen. ‘Dat was hartstikke leuk, 

én spannend. Er was een meneer die een goed 

woordje had, ook voor de andere vrijwilligers. Mijn 

vader en mijn broer waren er ook. Ja, die waren 

trots.’

Toekomst
Heeft het werk ook moeilijke kanten? ‘Nee... of ja, 

als mensen boos doen omdat ze moeten wachten. 

Maar daar reageer ik niet op.’ En hoe ziet hij zijn 

toekomst in De Meent? ‘Ik ga er gewoon mee 

door. Dit hier,’ hij gebaart in het rond, ‘is zo mooi.’

Koffie met een 
zilveren randje

DE TOEWIJDING VAN ...
In elk nummer vraagt de redactie iemand die bij 

Charim betrokken is te vertellen waaraan hij of zij 

is toegewijd.


