
Gaby Zuijderwijk wil ieder die graag 
eens andere mensen wil ontmoeten 
en die iets voor een ander wil beteke-
nen het PieterBrueghelhuis aanraden! 
“Uit eigen ervaring weet ik dat de 
drempel om binnen te stappen, toch 
niet zo hoog is als je denkt! De eerste 
keer was samen met vrienden op een 
open zondagmiddag. Ik voelde direct 
de huiselijkheid. Ik was al een tijdje 
door mijn gezondheid niet meer in 
staat als wijkverpleegkundige te wer-
ken. Ik had lichamelijke klachten en 
kon daardoor fysiek het werk niet 
meer aan. Nu zit ik daarom tijdelijk op 
kantoor. Daardoor mis ik het contact 
met mijn cliënten. Mijn vriendenkring 
werd door mijn gezondheidsklachten 
ook kleiner”. 

De tweede keer kwam ze alleen en 
voelde ze een drempel. “Maar ik werd 
zo warm onthaalt en door een dame 
van 86 rondgeleid”. “Ik heb in het 
PieterBrueghelHuis nieuwe vrienden 
gemaakt. Ik leer van de mensen hier, 
ze houden mij een spiegel voor.  Er 
zijn hier veel bijzondere mensen met 
zoveel talenten. 

“Intussen ben ik actief met stoelyoga 
en neem deel aan diverse activiteiten. 

Eigenlijk werk ik als een soort vrijwil-
liger. Want juist de gesprekken en de 
aandacht die ik de mensen geef helpt 
hen weer verder. Ik wil graag van ‘het 
met mensen werken‘ mijn betaalde 
baan maken. Gelukkig heb ik via het 
PieterBrueghelHuis ontdekt waar mijn 
talenten liggen. Het PieterBrueghel-
Huis brengt mij een warme plek. Ik 
gun dat ook aan mensen, die juist te 
veel alleen en aan huis gekluisterd zijn. 
Je krijgt een kans om anderen te ont-
moeten en te genieten van het samen 
bezig zijn! Maar de eerste stap moet je 
wel zelf zetten”.

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 
Meer weten? Kijk op pieterbrueghel-
huis.nl.

Heeft u geen vervoer?
Bel dan naar:
0413 35 22 32
Hulpdienst Diakonie Veghel

Aandacht voor de mens


