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Wat zijn uw taken als vrijwilliger?
Bij de bibliotheek in Aalten ben ik 
actief als gastheer en begeleider. 
Op woensdag zorg ik dat alles 
klaar staat voor de 
computercursus ‘klik en tik’. Het 
is belangrijk dat de computers 
gereed zijn en er een gelegenheid 
is dat de mensen koffie kunnen 
drinken. Ook binnen ‘samen 
Achterhoek’ ben ik één keer in de 
week begeleider bij taalcursussen 
voor statushouders die 
inburgeren. Daarnaast ben ik 
ook een aantal avonden gastheer, 
maar helaas is dat op dit moment 
niet mogelijk vanwege corona. 

Wat houdt de computercursus 
‘klik en tik’ in?
Het is een cursus voor senioren, 
waarin ze leren omgaan met een 
computer. Dit gaat van het 
besturen van de muis tot teksten 
uitwerken. 

Hoe bent u op het idee gekomen 
om een vrijwilliger te worden op 
deze locatie? 
Via een advertentie in de “Aalten 
Vooruit” ben ik in aanraking 
gekomen. Ze zochten vrijwilligers 
voor een aantal projecten en hier 
wilde ik graag aan deelnemen.

Rutger Suir (67) is vrijwilliger 
bij bibliotheek Achterhoekse 
Poort in Aalten. Hier is hij sinds 
2019 actief als gastheer en 
begeleidt  hij taal- en 
computercursussen. 

F O T O G R A F I E  C A R L I J N  G E R R E T S C H E N 

Wat vindt u het mooiste aan het 
zijn van een vrijwilliger?
De contacten die je legt met 
anderen en het feit dat je mensen 
kan begeleiden in hun 
leerprocessen. 

Wat is het meest bijzondere 
moment dat u hebt meegemaakt 
sinds u hier werkzaam bent?
Een heel bijzonder moment was 
dat mensen herinneringen gingen 
ophalen over de tweede 
wereldoorlog. Deze kennis was 
niet alleen van hunzelf, maar ook 
was het de kennis van anderen die 
werd gedeeld. Daarnaast kom ik 
ook terug op dat het helpen van 
iemand bij het leren van taal en 
digitalisering iets is waar ik veel 
voldoening uit haal.

Sluit dit vrijwilligerswerk aan bij 
de baan of het werk die u hebt of 
heeft gehad?
Eigenlijk heeft het amper een 
overeenkomst. Voorheen was ik 
archief inspecteur. In dat werk 
keek ik of bedrijven zich aan de 
regels hielden. 

Als mensen erover twijfelen om 
vrijwilliger te worden wat zou u 
deze personen dan meegeven als 
advies?
Ga het gewoon doen, want het is 
heel erg leuk! Ik kan het iedereen 
aanbevelen, want je komt met veel 
verschillende mensen in contact. 
Daarnaast ontlast je ook de 
professionals. 


