
Vijftien jaar is hij pas, maar Sem van 
den Crommenakker uit Veghel is al-
weer een tijdje stagiair in het Pieter-
BrueghelHuis. Later wordt hij wellicht 
politieagent, maar voor het zover is, 
helpt hij met veel passie de bezoekers 
aan het Middegaal.

Sem, die praktijkonderwijs volgt op 
het Fioretti College, heeft de bereid-
heid om te helpen niet van een vreem-
de. Zijn moeder werkt namelijk in de 
zorg. Daarnaast heeft hij verschillen-
de andere hobby’s, zoals het bouwen 
van zijn eigen game op Roblox, waar 
inmiddels ruim 2000 spelers in actief 
zijn. “Ik vind het superleuk in het 
PieterBrueghelHuis”, vertelt Sem. “Je 
kunt hier alle kanten op, zoals werken 
als gastheer of als begeleider bij een 
activiteit. Laatst had ik echt een top-
dag: ik mocht alleen in de (moes)tuin 
werken. Buiten, in alle rust en in mijn 
eigen tempo: heerlijk.”

Sem zou graag nog eens bij de com-
puterles kijken, om te zien hoe de 
vrijwilligers van OnsWelzijn te werk 
gaan. Zijn grote droom is politieagent 
worden, een heel andere richting dus. 
Of…? “Ik vind het fijn om mensen te 

helpen en dat kan ik ook doen bij de 
politie”, stelt onze jonge stagiair, die 
een duidelijk beeld heeft van de 
bezoekers en vrijwilligers in het 
PieterBruegelHuis. “Dit is een plek 
waar mensen je respecteren zoals je 
bent. Ook ik word regelmatig aan
gesproken en krijg complimenten 
over wat ik doe. Mensen hebben echt 
interesse in je. Je kunt alles vragen, ze 
leggen dingen graag en duidelijk uit. 
Ik mis hier helemaal niets. Dit is een 
plek waar mensen met elkaar in con-
tact komen en gewoon gelukkig kun-
nen zijn.”

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 www.pieterbrueghelhuis.nl.
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‘Hier worden mensen gelukkig’


