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Välkommen!
Detta är första nummer av
Volontär i Nacka.
Volontärbladet görs med hjälp av
volontärer och innehållet kommer
att präglas av det som berör oss
och känns angeläget, intressant
eller roligt att ta upp.
Målet med detta blad är att sprida
kunskap om och synliggöra det
ideella engagemanget i vår kommun.
Vi vänder även blicken utåt för att
plocka upp goda exempel, som
kan komma från andra kommuner,
regioner eller andra länder. Allt för
att inspirera oss.
I varje nummer har vi för avsikt
att intervjua en eller flera personer som är engagerade inom den
ideella sektorn.
Vill du också bli volontär?
Eller har du ett uppdrag för en
eller flera volontärer?
Gå till www.volontar.nacka.se och
registrera dig kostnadsfritt.
Vår matchningsfunktion gör det
enkelt för volontär och uppdragsivare att hitta varandra.

I detta nummer:
- Volontärporträttet:
Bastiaan Hakkert
- Nyhetsnotiser
- På gång
- Lästipset
- Fråga Nannette

Volontärporträttet:
Bastiaan Hakkert

I sju år av sitt snart 70-åriga liv har Bastiaan Hakkert varit engagerad i frivilligverksamhet. Det började då han blev pensionär och
sökte en meningsfull fritid.
Som medlem i Röda korset fick han möjlighet att delta i uppsökande verksamhet för äldre. Det dröjde inte lång tid innan han kände
att han funnit den meningsfulla sysselsättning han sökte.
Vad han dessutom fann var vänskap.

Fikasällskap, långa diskussioner & rysk balett

En solig aprileftermiddag träffar
vi Bastiaan i Röda korsets lokal i
Nacka. Han visar runt och berättar
om den skiftande verksamhet som
kretsen bedriver här.
Det visar sig att ett flertal aktiva
Nackabor anordnar allt från läxläsningshjälp, till symöten och loppisförsäljning i huset. Bastiaan har
inte bara kommit att engagera sig
i föreningens uppsökande verksamhet. Han är även ansvarig för
föreningens insamlingsverksamhet
som riktar sig till behövande.

Bastiaans minns hur det kom sig
att han började engagera sig i
sociala insatser: efter att en dam
på Danvikshem efterlyst att hon
önskade sällskap, via hemmets
kurator tror sig Bastiaan minnas,
åtog han sig som Röda korsare
uppdraget med nyfikenhet och
åkte för att göra ett första besök.
Damen han möter heter Stina och
hon visar sig vara en mycket speciell dam. Hon älskar att diskutera
det som händer i världen och hon
är förtjust i böcker.
När Bastiaan möter henne kän-

ner både han och Stina att de har
mycket gemensamt. Det gör att
de bestämmer sig för att ses varje
torsdag i salongen, eller på hennes
rum, över en kopp te. Ofta kretsar diskussionerna kring politik
och litteratur. Ibland pratar de om
någon av de böcker Stina lånat av
Bastiaan.
96-åriga Stina påminner Bastiaan
om hans föräldrageneration och
han uppskattar att höra hennes
berättelser om hur det var förr.
Hon berättar gärna om sina upptåg, till exempel om när hon som
ensam kvinna reste med tåg till
Moskva innan andra världskriget
för att få uppleva den ryska baletten eller hur det var att driva
lokaltidning i Värmland.
Det är med värme i rösten
Bastiaan pratar om mötena med
Stina och han ler stort när han
beskriver kontakten dem emellan.
Det är tydligt att de har ett ömsesidigt utbyte som ger dem båda
mycket.

Social funktion, ideella kvinnor & personkemi

Bastiaan menar att det ideella
engagemanget är en betydelsefull
del i samhället eftersom det ibland
saknas resurser för de människor
som bäst behöver dem. Speciellt
pratar han om den sociala kontaktens betydelse för ensamstående
äldre. Han poängterar att det bör
vara en balans mellan den kommunala och den ideella verksamheten, de ska komplettera varandra
- inte konkurrera.

Av de 12 som engagerar sig i att
besöka äldre inom Röda korskretsens uppsökande verksamhet i
Nacka är Bastiaan en av två män.
Han är något förvånad över att det
främst är kvinnor som engagerar
sig ideellt och funderar över varför
det är så.
– Kanske är det en generationsfråga som kommer ändra sig så
småningom, det är mycket möjligt,
säger han.
Han menar att det är viktigt att
frivilligt engagemang är utvecklande – det får inte vara någon
belastning. Det är också viktigt
att personkemin stämmer. Då han
och Stina möttes fann de varandra
snabbt, de förstod var de hade
varandra och vad de stod för: det
blev grunden för deras goda kontakt. – Jag tror till och med att jag
blev ganska överraskad över att
det gick så lätt att kommunicera
med varandra, berättar han.

Nytillskott & spännande möten

Nackas röda korskrets har sedan
Volontär i Nacka drog igång fått
ett tillskott av volontärer. Som
nybliven volontär tar man, innan
man påbörjar sitt uppdrag, del av
röda kors-kunskap och lär sig om
socialt arbete. I övrigt ställs det
inga speciella krav på den som vill
engagera sig i föreningen menar
Bastiaan.
Som ett resultat av Bastiaans
engagemang som besökare har
det uppstått en rad nya möten och
upplevelser: luncher med Stinas
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familj och med Bastiaans fru, biooch konsertbesök, soliga kafébesök och en gemensam resa, som
gick ända till Dalarna.
Bastiaan ser mycket positivt på
kommunens satsning på ideellt
arbete och tror att den kommer
att komma kommunen och dess
invånare till godo på olika sätt.
Det här är värdefulla insatser för
många, understryker han på nytt.
Sökandet efter nya personer som
vill volontärarbeta, bland annat
som besökare såsom eldsjälen
Bastiaan Hakkert, fortsätter.
Sannolikt väntar spännande möten
på den som tar steget och blir volontär i Nacka!

Text: Hanna Bjärenstam
Foto: Charles Wong

Kuriosa:
•
•
•
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•

Bastiaan flög i en DC-3:a endast 10 dagar gammal
Han drev ett konfektyrföretag innan han blev pensionär, nu är han god man åt fem personer
Bastiaan har holländskt ursprung och har gjort värnplikten i Sverige
Han gillar Rädda Barnens projekt ”Tjejverkstan” som han tycker hjälper unga tjejer på ett bra sätt
Han reser gärna för att ta svartvita natur- och dokumentärbilder t ex till Gotland

Detta har hänt...
Polisens volontärer

Startskottet för polisens volontärer i Nacka gick 17e februari i samband med ett välbesökt informationsmöte i Nacka Strand. Verksamheten har redan kommit igång efter att cirka 25 volontärer har
fått en 2-dagars utbildning.
Polisens volontärer utförde ett
trafikuppdrag i Tyresö, ett antilangningsuppdrag inför Valborg
och en nattvandring. Uppdragen
anpassas efter de lokala behoven
som finns inom Nacka polismästardistrikt. Läs mer om polisens
volontärer på vår hemsida, där
du även kan anmäla ditt intresse
för att bli volontär.
Kontakta Carin Rodehed, carin.rodehed@polisen.se samordnare för
polisens volontärer i Södertörn om du vill anmäla dig till ett infomöte.

Seniorcenter Sofiero
fyllde 50!

Dagen till ära anordnades ett stort
kalas där många glada personer
deltog. För underhållningen stod
sånggruppen från EKO, Trio
Sofiero, Hasse, Ingegerd och Sven
och Sofieros aktivitetsgrupp. I
vimlet syntes även 7 volontärer
som hjälpte till med att iordningsställa och ge ett extra handtag där
det behövdes.

Inspirationsdag i Nacka
kyrka
Nacka församling och grannförsamlingarna träffades för en
inspirationsdag om frivillighet i
kyrkans regi.
På förmiddagen deltog Alice Bah
Kuhnke med en inspirerande
föreläsning. Eftermiddagen vigdes
åt kunskapsutbyte kring frivilligt
arbete. Ca 60 personer deltog.

Måltidsprojektet i
Nacka kommun
nominerat till
GötaPriset*

Måltidsprojektet startades i slutet av 2007 och arbetar för att de
seniorer som vill äta lunch tillsammans med andra seniorer ska
kunna göra det. I dagsläget har
verksamheten utvecklats till välbesökta och uppskattade Seniorluncher i hela Nacka.
Följande organisationer är aktiva i
projektet: SPF, PRO, Röda Korset,
VHV (Saltsjöbaden) och Lions
(Älta). Ca 50 volontärer gör insatser som måltidsvärdar/värdinnor.
*GötaPriset är öppet för alla typer av projekt, som ökat kvaliteten
och effektiviteten i kommun eller
stat, landsting eller region.

Röda Korset har flyttat
till nya lokaler.
Flyttlasset gick 5 juni. Mötesplatsen Kupan och second handbutikens nya adress blir Fredrik
Jahnsgränd 18 i Finntorp.

På gång...
Almedalsveckan 28 juni – 4 juli

Forum för Frivilligt Socialt Arbete kommer att delta i politikerveckan i Almedalen.
Måndagen 29 juni anordnas en ideell temadag på Vårdförbundets gård. Forum kommer även att ha miniseminarier på S:t Hans café under tisdagen.
Om du befinner dig på Gotland och har vägen förbi, passa på att mingla och få kunskap om det ideella arbetet
på köpet.
Några programpunkter:
• Var är engagemanget på väg och hur ser strukturer och samverkan ut?
• EU - ur ett ideellt perspektiv: frågor och möjligheter att påverka.
• Frivilliga och anställda i samma organisation - hur gör man?
Mer information finns på www.gotland.se/almedalsveckan

Det lilla extra...
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Sidan där Volontär i Nacka ger mer kunskap och svarar på dina frågor.

Lästips!
Det ger mig
så mycket
- 28 röster om
ideellt arbete

Vi har alla mött dem, de där
eldsjälarna som engagerar sig i
föreningar och klubbar, använder helger och kvällar till att
hjälpa andra. Utan minsta tanke
på ekonomi och utan vars insatser Sverige skulle stanna.
Varför gör de det de gör?
Föreningen Liv i Sverige bad dem
berätta. Resultatet finns i en alldeles ny bok, "Det ger mig så mycket – 28 röster om ideellt arbete".
I den kan man läsa om en föräldravandrares nätter och om lottorna
som inte bara kokar ärtsoppa. Man
får veta mer om engagemanget
för utrotningshotade elefanter, för
döda litterära gestalters minne,
för gamla och sjuka. Vi träffar
den självutnämnde folkbildaren
och tonåringen som drog igång
ett upprop mot gatuvåldet. Bland
många andra.
Forskarna Lars Svedberg och Johan von Essen, Ersta Sköndal högskola, bidrar med sina erfarenheter
av att vetenskapligt undersöka den
ideella sektorn och de människor
som är aktiva där.
Boken går att beställa genom Volontär i Nacka.
Pris för volontärer: 100:- Övriga
130:-

Frågor
? Vem kan bli volontär?
!

Du, jag, i princip alla. Det är
volontäruppdragets tyngt som styr
vilka krav eller önskemål uppdragsgivaren har.
Det kan handla om ålder, erfarenheter, egenskaper och förhållningssätt.

? Vem kan bli uppdragsivare?

!

Organisationer inom den ideella sektorn: föreningslivet i Nacka,
frivilligorganisationer, stiftelser,
kyrkosamfund.
Men även den offentliga sektorn:
kommunen och kommunalt finansierade verksamheter, polis och
landsting kan bli uppdragsgivare.

... i nästa nummer av
”Volontär i Nacka”
...kan du läsa om
volontären från Kanada
som nyligen flyttade till
Nacka, samt en massa
annat som vi inte bestämt än.

Hör gärna av dig om du
har idéer.

Vi som gör tidningen
”Volontär i Nacka” är:
Hanna Bjärenstam, text 		
Nyfiken,
nyinflyttad,
naturmänniska.
Kulturproducent, kattägare, kummelnäsbo.
Volontärskribent, vinterbadare,
vetgirig.
Trädgårdsivrare, tokkär, tror på
att den lilla människan kan göra
skillnad!
Charles Wong, foto		
Vänlig, vetgirig, verklig,
vandrare.
Kanadensisk,
klättrare, kamratlig, känslig.
Friluftsliv, fördomsfri, fotograf,
fotvandrare.
Nannette Büsgen, ansv. utgivare
Mångsidig,
mamma, möjliggörare.
Spontan, social, sportig.
Holländska,
humoristisk, hjälpsam.
Koordinator, kreativ, kunskapstörstande.
Friluftsmänniska, feg fjällvandrare.

Kontaktuppgifter

Volontär i Nacka
e-post: volontar@nacka.se
tlf: 08-718 87 73
www.volontar.nacka.se

