
Angelique uit Veghel is gelukkig. Eén 
van de belangrijkste redenen daarvoor 
is dat ze sinds kort weer haar grote 
passie heeft kunnen oppakken: ze is 
kapster en kan in het PieterBrueghel-
Huis helemaal haar ei kwijt.

“Ik had een zware tijd toen ik hier 
begon, maar nu ben ik er doorheen”, 
vertelt Angelique. “Ik had financiële 
problemen en door mijn ziekte kon 
ik niet werken zoals voorheen. In het 
PieterBrueghelHuis kreeg ik de kans 
om als vrijwillig kapster aan de slag te 
gaan.”

Positieve sfeer
Angelique geniet weer volop van haar 
beroep. “Het verschil met vroeger is 
dat ik nu één klant tegelijkertijd help. 
Ik kan dus écht de tijd nemen voor 
aandacht en een praatje. Mijn vaar-
digheden als kapster ben ik nooit ver-
loren. Sterker nog, ik ga voor ook weer 
in een kapsalon starten, voor één dag 
in de week! In het PieterBrueghelHuis 
ervaar ik ontspanning en rust, doe ik 
nieuwe contacten op en sluit ik vriend-
schappen. Het heeft me veel goeds 
gebracht.” Angelique vindt vooral de 
positieve sfeer belangrijk. “Hier moti-
veren mensen elkaar. Ze zeggen: ‘Kop 
op’ en ‘Ik ga jou helpen’. Dat vind ik 
heel waardevol.”

Van alles te doen
Angelique ziet het PieterBrueghel-
Huis als een plek waar je in pret-
tige omstandigheden kunt bouwen 
aan (vrijwillig) werk. “Ik heb ervaren 
dat je hier andere mensen blij kunt 
maken en een geluksmoment kunt 
geven! Daar doe ik het voor. Ik hoop 
dat steeds meer mensen voor een 
afspraak in ‘De Verwennerij’ in het 
PieterBrueghelHuis komen. Voor een 
knipbeurt, een praatje en eventueel 
mooi gelakte nagels. We vragen een 
vergoeding, die ten goede komt aan 
het PieterBrueghelHuis. En er is hier zo 
veel meer: sportief, creatief en voor de 
sociale contacten, wie weet zelfs wel 
voor een leuke date! Voor mij voelt het 
iedere keer als thuiskomen.”

Het PieterBrueghelHuis is een 
bruisende plek om geluk te halen, te 
brengen en waar je door ontmoeting 
en activiteiten een fijne tijd hebt. Met 
deze rubriek wordt een beeld gegeven 
van de diverse bezoekers en vrijwil-
ligers van het PieterBrueghelHuis 
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‘PieterBrueghelHuis voelt als thuiskomen’


