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Gezocht: ideeën en brainstormers voor Helpathon
Venhuizen ✱ Twintig ideeën over
beter oud worden in Noord-Holland en tweehonderd meedenkers,
dat is het doel. Op 1, 2 en 3 oktober
herbergt het voormalig gemeentehuis in Venhuizen de Helpathon.
Hier gaan die twintig ideeën onder
het mes. Er wordt 48 uur lang in
teams gebrainstormd, geschaafd
en gepuzzeld om de ideeën een
stap verder te helpen, concreet en
uitvoerbaar te maken.

Noord-Holland

De Helpathon is een initiatief van
Meneer de Leeuw-werkplaats voor
innovatie en maatschappelijke verandering en zorgaanbieder Omring. De naam is gebaseerd op de
hackathons, bijeenkomsten waarbij computerprogrammeurs, website- en app-bouwers gedurende
enkele dagen ideeën voor nieuwe
software verder uitwerken.
Bij de Helpathon gaat het dus om
ideeën over bijvoorbeeld nieuwe

en praktische diensten, producten
en hulpmiddelen om beter oud te
worden in Noord-Holland. Twee
ideeën zijn er al: het zorgmuntje
van Ben Baars en de buurtbusplanning van Arnold Vocking. Allebei
kunnen ze wel een zetje gebruiken
om echt concreet te worden.
Twintig ideeën, dus er kunnen er
nog achttien bij. Bovendien zoekt
de organisatie van de Helpathon
ervaringsdeskundigen, coaches,

programmeurs, conceptontwikkelaars, filmmakers, schrijvers en andere mensen die hun kwaliteiten
willen inzetten om de ideeën verder te helpen.
Wie een idee heeft of wil meedenken tijdens de Helpathon, kan zich
aanmelden via www.thuislab.nu/
helpathon. De Helpathon is van 1
oktober 18 uur tot 3 oktober 16 uur.
Voor catering wordt gezorgd en
blijven slapen mag.

’Dit zijn ideeën van onderop’
Marjolein Eijkman

m.eijkman@hollandmediacombinatie.nl

Venhuizen ✱ ’Hé Noord-Hollander,
heb jij een goed idee over beter oud
worden in Noord-Holland?’ De
camera draait vanaf de balustrade
boven de oude raadszaal van het
voormalige gemeentehuis in Venhuizen terwijl wethouder Dirk te
Grotenhuis van Drechterland een
oproep doet voor de Helpathon op
1, 2 en 3 oktober. Samen met ideeenbedenkers Ben Baars uit Assendelft en Arnold Vocking uit Bergen
figureert hij in het promotiefilmpje voor de Helpathon.
De stolpboerderij deed tot april dit
jaar dienst als gemeentehuis, maar
staat nu leeg en te koop. Met alle
kantoortjes en vergaderruimtes
ideaal om de teams van de Helpathon over de diverse ideeën te laten
brainstormen. Dat vond ook wethouder Te Grotenhuis, die het
pand er graag voor beschikbaar
stelt. ,,De opzet van de Helpathon
spreekt me heel erg aan. Dit zijn
ideeën van onderop. Als bestuurders en ambtenaren kun je het
allemaal wel vanachter je bureau
verzinnen en beweren de waarheid
in pacht te hebben, maar dit zijn
de ideeën waar het om gaat, van de
mensen waar het om gaat.’’

Zorgmuntje
Assendelver Ben Baars is de bedenker van het zorgmuntje ProDeo.
Een betaalmiddel waarmee waarde
wordt gegeven aan immateriële

zaken als vrijwilligerswerk, mantelzorg, kunst en cultuur en natuur en milieu. ,,Het is geen reclamemuntje, maar een echt, waardevol product. Nieuwe valuta’’, benadrukt hij. ,,Ik ben er al heel lang
mee bezig en het begint steeds
meer vorm te krijgen. Maar het is
voor mij heel moeilijk het concept
kort en bondig uit te leggen aan
anderen. Het is nog te abstract.’’
Hij heeft inmiddels al voet aan de
grond bij onder andere de gemeente Zaanstad, maar wil de ProDeo
verder uitrollen. ,,Ik wil het heel
graag echt in de markt zetten. Het
moet zijn plekje winnen bij de
mensen.’’ En daarvoor wil hij de
Helpathon inzetten. ,,Ik hoop dat
dit me helpt de marketing op gang
te helpen.’’

Planningsysteem
Bergenaar Arnold Vocking zit met
een heel concreet probleem. Hij is
voorzitter van de Buurtbus Bergen,
een vrijwilligersorganisatie die drie
bussen rijdt in het gebied tussen
Campderduin en de Egmonden.
Hij is op zoek naar een goed planningsysteem. ,,Nu werken we met
een grote spreadsheet. De twee
coördinatoren houden daarop
handmatig bij welke vrijwilligers
er welke dagen kunnen en wie er
wanneer op vakantie zijn. Zolang
iedereen dit keurig doorgeeft, gaat
het meestal goed. Maar als iemand
vergeet zijn vakantiedagen op tijd
door te geven, moeten ze het hele
schema aanpassen. En dan wordt er
ook nog regelmatig onderling
geruild, waardoor niemand meer

Met zorgmuntje
de boer op en af
van spreadsheet
bij buurtbus
weet wie er wanneer moet rijden.
Het is al een paar keer gebeurd, dat
er een bus zonder chauffeur
stond.’’
En dit alles terwijl de groep vrijwilligers steeds kleiner én ouder
wordt. ,,Er moet toch een systeem
op de computer te verzinnen zijn
waarin je de planning kunt bijhouden en wisselingen makkelijk kunt
invoeren’’, zegt Vocking. ,,Met een
alarmsysteem dat je een dag tevoren waarschuwt, via een sms of zo,
dat je de volgende dag moet rijden.
Als er dan iets niet klopt, heb je
nog de tijd iets anders te regelen.
Dat zou voor ons ideaal zijn, maar
ook voor andere buurtbusorganisaties. Maar ja, wij hebben geen
computerprogrammeurs binnen de
gelederen.’’
Baars en Vocking hopen dat tijdens
de Helpathon respectievelijk marketing-, computer- en allicht nog
andere deskundigen hun ideeën op
weg kunnen helpen. Voor meer
info: www.thuislab.nl/helpathon.
Ben Baars (links) en Arnold Vocking bij
het voormalig gemeentehuis in VenFOTO MARCEL ROB
huizen.

Meisjes zien ergste op tegen gearrangeerd huwelijk
Ron Vlaar in India
Voetballer Ron Vlaar brengt een
bezoek aan enkele hulpprojecten
van Yojana in India. Voor het
Noordhollands Dagblad brengt
hij verslag uit van zijn ervaringen.

We zijn nu in Hospet. Hier werkt
Bosco, de lokale Indiase partner
van Yojana, voor kindarbeiders.
We bezochten de open ijzermijnen waar veel kinderen werkten
tot die illegale mijnen werden
gesloten. Wat een troosteloze
bende. Grote gaten in de grond
waar de ouders grote brokken
erts uit groeven die de kinderen
dan met hamers in kleine stukken hakten. Tientallen trucks
haalden het erts op en veroorzaakten, zeker in dit droge gebied, enorme stofwolken. Rood
stof dat de kinderen van buiten,
maar ook van binnen bedekte.

Gelukkig zijn er veel gered en
aan een schoolcarrière begonnen.
Bosco steunt ook vrouwengroepen. De vrouwen komen wekelijks bijeen. Ze sparen steeds een
klein bedrag en het spaargeld
dient als onderpand voor een
banklening. Met die banklening
starten ze dan een kleine activiteit om geld te verdienen. Ze
maken bijvoorbeeld pickles of
kopen een naaimachine. Maar de
vrouwen praten ook met elkaar
over problemen. Ze vinden het
belangrijk dat hun dochters naar
school gaan. Maar als we ze vragen of die dochters zelf hun

Een vrouwengroep in Hospet.

levenspartner mogen uitkiezen,
zeggen de moeders dat de ouders
die keuze zullen maken omdat
dat het beste is voor hun kind.
En omdat dit traditie is.
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Later praten we met een groepje
meiden, zo tussen de 14 en 16
jaar, dat bij Bosco naar school
gaat. Slimme meiden zijn het. Ze
vertellen dat ze heel anders wor-

den behandeld dan hun broers.
Ze mogen van hun ouders geen
spijkerbroek dragen; alleen traditionele kleding. Ze mogen het
huis alleen uit om naar school te
gaan. Ze mogen thuis geen vragen stellen. Ze mogen al helemaal niet omgaan met jongens
en vertellen dat de meeste jongens ieder vriendelijk gebaar
verkeerd uitleggen. Maar het
ergste zien ze op tegen het gearrangeerde huwelijk. ,,Weet u
meneer, we moeten trouwen met
een man die we meestal pas op
de huwelijksdag zien. Jullie
helpen ons met programma’s om
beter na te denken over dingen
en daar zijn we echt heel blij
mee. Maar zouden jullie alsjeblieft ook eens zulke programma’s voor onze ouders willen
maken?’’ Daar gaan Yojana en
Bosco zeker nog meer aandacht
aan besteden. Dit zijn wel momenten waarop je denkt dat er
veel is gedaan, maar dat er nog
ontzettend veel moet gebeuren.

