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Van de bestuurstafel 
 
Het was een wat rommelige winter. In februari hadden wij een informatieve 
bijeenkomst met als spreker onder anderen ons eigen lid Marlene Meester 
over activiteiten voor ouderen in haar wijk in Amstelveen. Het onderwerp 
ouderen staat - voor ons gelukkig! - in de belangstelling bij diverse buurten. 
De ALV in maart verliep zonder bijzonderheden en er was ruim tijd voor ons 
lid Peter de Haan om te laten zien wat hij in de loop der jaren bij 
Amsterdamse vuilnisbakken aan kunst verzameld had. Over rommel 
gesproken: het was een compleet aanbod aan kunststromingen uit de vorige 
eeuw.  
 
Dankzij de flexibiliteit van Peter die zijn lezing van mei naar maart had 
verschoven, was het in het OZW-gebouw (dat beviel ons goed) een mooie 
bijeenkomst, want helaas kon de geplande excursie naar het Imaging Center 
niet doorgaan. Ook in mei was men nog niet klaar voor ons. Na de lezing in 
april over onder meer de inzet van de VU voor vluchtelingstudenten, was het 
alle zeilen bijzetten om in mei een goede spreker te vinden. Relaties doen 
veel! Dit keer regelde Agaath Dondorp de spreker voor ons. Kortom met zijn 
allen maken we er wel wat van. 
 
Voor de komende tijd is er na juni weer een pauze in de zomermaanden en 
kunnen we ons verheugen op de dagtocht. Lees er in deze nieuwsbrief over 
en geef u op, de dagtochtcommissie heeft weer goed werk gedaan. 
 
Voor de lezers van de papieren nieuwsbrief geldt dat we proberen er deze  
aantrekkelijker uit te laten zien, alhoewel de digitale versie nog steeds mooier 
is. In deze nieuwsbrief verder aandacht voor de contributie, de privacy en 
kortingen. Ik wens u veel leesplezier.  
 
An Greven, voorzitter  
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Bijeenkomsten zomer 2019 
 

De onderwerpen voor de bijeenkomsten tot het najaar 2019 zijn inmiddels 
bekend. Dag en tijd blijven ongewijzigd. Dus iedere eerste dinsdag van de 
maand inloop met koffie en thee om 13.30 uur en een lezing van 14.00 tot 
15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje 
wat na te praten.  
 
4 juni Prof. dr. Piet Hoogland: ‘Hoe leren we?’ 
 Locatie: HG 2A24 
 
2 juli Zomerreces 
 
8 augustus Zomerreces 
 
3 september Dagtocht 2019 naar de Biesbosch 
_____________________________________________________________ 

 
Bestuursmededelingen 

 
Overleden  
Dhr. N. Peet (Krommenie) 
 
Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd 
 
Nieuwe leden  
Mw. M. (Maike) Vonk (Hoofddorp) 
Mw. M. (Martha) Voet (Aalsmeer) 
Dhr. J. (Jonas) Castelijns (Bloemendaal) 
 
Wij heten hen van harte welkom  
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En dit jaar gaan we naar… 
 
…Nationaal Park De Biesbosch en het Biesbosch Museum Werkendam. In 
dit natuurmuseum wordt aandacht besteed aan de visserij, de griend- en 
rietcultuur en niet te vergeten de geschiedenis van dit bijzondere gebied.  
 
Nationaal Park De Biesbosch is het grootste zoetwatergetijdengebied van 
Europa. Met zijn wirwar van kreken, grienden en rietvelden was het in de 
tweede wereldoorlog een belangrijke schuilplaats voor onderduikers en het 
verzet. Tegenwoordig is het een gebied waar je vooral kunt genieten van de 
natuur. Naast bevers kunnen we hier bijzondere vogels aantreffen, van 
blauwborst tot zeearend. 
 

 
 
Programma 
De instapplaats is op het parkeerterrein van de VU, achter de slagbomen bij 
de ingang van de Medische Faculteit, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT 
Amsterdam. Vanaf 8.30 uur (dus later dan in voorgaande jaren) kunt u zich in 
het restaurant van de MF melden bij de reisorganisatie voor de presentielijst 
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en voor een kopje koffie. We vertrekken om 9.30 uur vanuit Amsterdam 
richting Leerbroek, waar om 10.30 uur de koffie met gebak klaarstaat.  
Om 12.30 uur krijgen we bij Bistro De Heerlijkheid in Sleeuwijk de lunch 
geserveerd waarna we de tocht vervolgen naar museumeiland in de 
Biesbosch. Daar zullen we in twee groepen om en om het museum bezoeken 
en met een fluisterboot door de Biesbosch varen. 
Op de terugweg zullen we omstreeks 17.45 uur arriveren bij restaurant ’t 
Wapen van Haarzuilen voor het diner. Om 19.30 vertrekken we weer naar 
Amsterdam, waar we omstreeks 20.30 uur zullen aankomen bij de VU. 
 
Bijzonderheden 
De prijs voor deze dagtocht is voor leden € 45,00, en voor de partner  
€ 65,00. Voor een introducee is de prijs op € 85,00 vastgesteld. Gelieve dit 
bedrag over te maken aan onze penningmeester op  
IBAN-nr. NL64 INGB 0004 0530 80, t.n.v. Gezelschap Senioren VU, 
Amsterdam met vermelding Bustocht 2019. Deelname kan slechts 
plaatsvinden als de betaling vóór 14 augustus binnen is. De uiterste 
aanmelddatum is 24 juli.  
Het bestuur benadrukt dat afzeggen voor deelname aan deze dagtocht 
slechts mogelijk is tot uiterlijk drie weken voor de vertrekdatum. Indien er 
korter dan drie weken voor de vertrekdatum van 3 september afgemeld 
wordt, is alleen bij hoge uitzondering teruggaaf van de reissom mogelijk. 
We willen graag met twee bussen op pad, om zoveel mogelijk mensen te 
laten genieten van deze dagtocht. Daarvoor zijn wel minimaal 72 deelnemers 
nodig. Per lid kan maximaal één partner en één introducé mee.  
Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Het 
zou geweldig zijn als zoveel mogelijk senioren van dit heerlijk dagje uit 
kunnen genieten. Wilt u niet buiten de boot vallen dan is het verstandig om u 
zo vroeg mogelijk aan te melden. 
 
In geval van nood is op 3 september tot aan het vertrek van de bus om 9.30 
uur een mobiel nummer beschikbaar: 06-3373 7377. 
Tijdens de dagtocht op 3 september zijn wij vanaf 9.30 tot 20.15 uur 
bereikbaar op mobiel nummer 06-5162 5237. 
 
De evenementencommissie 
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Inschrijfformulier dagtocht GSVU 
 
GSVU lid: Voornaam ……………….. Achternaam ...…...………………….. 
 
Partner*: Voornaam………………… Achternaam …………….…………… 
 
Introducee*: Voornaam………………… Achternaam ……...………………….. 
 
Postcode: ……………..…….....………… Huisnummer: ……………………...… 
 
Tel/mobiel nr.: ….....................................  e-mail: ……………………………….. 
 
Hulpmiddelen: Rollator……….………… Rolstoel .….………………………….. 
 
Maaltijden: Vis .……….………Vlees .….……….…..Vegetarisch .….……..…… 
 
Indien nodig: Dieet voor …………………………………………………………….. 
 
*Per lid maximaal 1 partner en 1 introducé 
_____________________________________________________________ 
 
Prijs: lid € 45,00 / partner € 65,00 / introducé € 85,00 
 
Betaling overmaken voor 14 augustus op:  
 
IBAN nr. NL64 INGB 0004 0530 80 
 
t.n.v. Gezelschap Senioren VU, Amsterdam. 
_____________________________________________________________ 
 
U kunt het inschrijfformulier na invulling verzenden naar: 
Dhr. R. Meijer, De Parelvisserslaan 26, 1183 RL Amstelveen 
Vergeet u niet op de envelop een postzegel te plakken?  
 
Of via e-mail naar: robireen@ziggo.nl 
_____________________________________________________________ 
  

OPSTUREN VÓÓR  
24 JULI 2019 
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Bericht van de penningmeester 
Contributie 2019 

 
In de nieuwsbrief van februari zijn de leden verzocht de contributie 2019 voor 
30 april over te maken. Helaas hebben 110 leden hier nog geen gehoor aan 
gegeven. Het kan natuurlijk aan de aandacht zijn ontsnapt.  
Doordat wij de contributie dit jaar niet hebben verhoogd is het van belang dat 
alle contributie tijdig binnenkomt om aan alle verplichtingen te voldoen. Bij 
deze verzoek ik dan ook alle leden die nog geen contributie hebben betaald 
dit snel te doen. Dit bespaart ons veel werk aangezien we anders 
genoodzaakt zijn alle nog niet betalende leden te gaan bellen, wat ook weer 
extra kosten met zich meebrengt. 
 

 
De contributie bedraagt nog steeds 15 euro per jaar, maar meer euro’s zijn zeer 

welkom! 

 
Ons IBAN-rekeningnummer is NL64 INGB 0004 0530 80 t.n.v. Gezelschap 
Senioren Vrije Universiteit. Indien u niet in de gelegenheid bent van internet 
bankieren gebruik te maken, neemt u dan even contact op. In dat geval 
kunnen we een acceptgiro toesturen. Voor vragen: tel. 020 404 0433, e-mail: 
e.pauelsen@chello.nl 
 
Ellie Pauëlsen, penningmeester 
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Privacy 
 
In de vorige ledenvergadering is ons privacy-beleid goedgekeurd. 
Dit betekent dat het bestuur uitsluitend voor interne doeleinden de volgende 
gegevens van leden bewaart (voor de duur van het lidmaatschap): naam, 
vorige werkgever, m/v, geboortedatum, adres, telefoonnummer en  
e-mailadres. 
Volgens de wet moeten wij hiervoor uw schriftelijke goedkeuring vragen. 
 
Als u uw adresgegevens, telefoon en e-mailadres met andere leden wilt 
delen, krijgt u jaarlijks een ledenlijst met de betreffende leden toegestuurd. 
 
Derhalve graag retour per e-mail (seniorenvuvumc@gmail.com) of per post 
(Gezelschap Senioren VU/VUmc, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam) 
 
Akkoord privacy-beleid*: naam………………………………………...…………… 
 
□ Ja, ik wil opgenomen worden in een ledenlijst met mijn 
contactgegevens 
 
□ Nee, ik wil niet opgenomen worden in een ledenlijst met mijn 
contactgegevens  
 
*aankruisen wat gewenst 
 
_____________________________________________________________ 
 

Korting 
 
Op verzoek van een van onze leden is het bestuur nagegaan of de senioren 
korting kunnen krijgen op de fitness-activiteiten van de VU. Helaas blijkt dit 
niet het geval. De dienst personele zaken VUmc is wel voornemens om 
samen met de afdeling van AMC na te gaan hoe toekomstig beleid voor 
personeelskortingen van de Amsterdam UMC ook voor gepensioneerden 
kunnen gelden. We houden dit punt in het oog en denken uiteraard hierbij 
aan alle GSVU-leden. 
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Goed ouder worden 
 
Met een duopresentatie gaven sociaal en cultureel gerontoloog Elena 
Bendien, senior onderzoeker bij de afdeling metamedica en GSVU-lid 
Marlene Meester op 5 februari aan wat er nodig is om goed ouder te worden.  
 
Elena vertelt over de missie en visie van de afdeling metamedica van VUmc, 
waar zij werkzaam is als senior onderzoeker. Ze houdt zich bezig met de 
vraagstukken rondom ‘goed ouder worden’. Aan de hand van drie 
voorbeeldprojecten nam zij de aanwezigen mee in een verhaal over wat het 
onderzoek naar het goed ouder worden kan inhouden. Ze begon met de 
nieuwe definitie van gezondheid. De ‘positieve gezondheid’ is gebaseerd op 
‘het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen’.  
Haar onderzoek en dat van haar collega’s wordt vaak als participatief 
actieonderzoek uitgevoerd. Dat betekent dat ouderen zelf als co-
onderzoekers en als ervaringsdeskundigen deelnemen aan het project. Het 
eerste voorbeeld is het project ‘Ouderenvriendelijk Buitenveldert’, waar de 
bewoners van deze Amsterdamse wijk zelf hebben onderzocht wat een 
‘ouderenvriendelijke’ (age-friendly) buurt voor hen en hun leeftijdsgenoten 
betekent.  
 

 
Het rapport van het project ‘Ouderenvriendelijk Buitenveldert’ is beschikbaar: 
https://ouderenvriendelijkbuitenveldert.com 
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Het tweede voorbeeld betreft het project ‘Meedoen is meetellen, het delen 
van herinneringen als middel van ouderenparticipatie’ dat werd uitgevoerd 
samen met de vrijwilligersorganisatie Feest van Herkenning (FvH) in Zeeland, 
die gerund wordt door oudere vrijwilligers. De kernactiviteit van FvH is het 
organiseren van herinneringssessies voor ouderen met dementie en voor de 
zelfstandig wonende ouderen, telkens aan de hand van ouderwetse 
onderwerpen. Deze voorwerpen zijn in zogenaamd thematische koffers 
gebundeld. Denk bijvoorbeeld aan de koffer met het thema ‘school’, ‘op het 
strand’, ‘huishoudelijk voorwerpen’, ‘Winkel van Sinkel’ en dergelijke. In dit 
project werd gekeken hoe je kwetsbare ouderen beter kunt bereiken, en wat 
vrijwilligerswerk voor ouderen zelf kan betekenen.  
 

Voor meer over de stichting en voor het lezen van het onderzoeksrapport kijk naar: 
http://www.feestvanherkenning.info  
 
De vraag hoe je je het beste op de oude dag kan voorbereiden stond centraal 
in het derde project ‘Voorbereid op Voorzorg’, dat in 2018 in de Amstelveense 
wijk Elsrijk werd uitgevoerd. Marlene Meester is een van de tien 
deelnemende wijkbewoners in dit project.  
In het project Voorbereid op Voorzorg (VOVO) hebben oudere bewoners van 
Elsrijk, Amstelveen de volgende onderzoeksvraag centraal gesteld: ‘Wat 
houdt het begrip voorzorg in en hoe kunnen oudere bewoners gestalte geven 
aan voorzorg in de Amstelveense (pilot) wijk Elsrijk?’ Deze vraag is in de 
twee doelstellingen van het project vertaald, te weten:  
(1) ouderenparticipatie in de wijk stimuleren, waarbij oudere bewoners zelf op 
zoek gaan naar invulling van het begrip voorzorg, en  
(2) een vertaalslag maken vanuit de conceptuele invulling van het begrip 
voorzorg naar concrete vormen van voorzorg in de wijk. 
De projectgroep heeft vijf thema’s geformuleerd die door de oudere bewoners 
in verband met voorzorg worden gebracht: 
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Zelfzorg als eerste stap naar voorzorg: het thema betreft de competentie om 
eigen verantwoordelijkheid voor de oude dag te kunnen nemen, die ten 
grondslag ligt aan goede voorzorgmaatregelen. 
Bewustwording van de noodzaak van voorzorg: binnen dit thema gaat het 
over de vraag of mensen van tevoren willen nadenken over hun ‘oude dag’ 
en waarom dit nadenken steeds als drempel wordt ervaren. 
Zelf regelen als voorzorg: dit thema betreft vragen zoals ‘Wat wil ik regelen 
voor mijn ‘oude dag’?’ en ‘Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen 
van voorzorgmaatregelen?’ 
Om hulp vragen: eigen regie versus afhankelijkheid: dit thema gaat over 
autonomie en de grenzen die we aan de begrippen autonomie en 
nabuurschap willen toekennen. 
Voorzorg doe je samen: de rol van sociale netwerken en eigen initiatief: dit 
thema gaat over de rol van de sociale netwerken voor de zelfstandig 
wonende ouderen. 
 

 
Dankzij hun bevindingen heeft de projectgroep een 
vertaalslag kunnen maken naar een concrete 
vormgeving van voorzorg in de wijk 

De projectgroep heeft 
voorgesteld om een 
voorzorgcentrum ‘Uit 
VOORzorg’ op te zetten. 
Het centrum wordt 
bottom-up ontwikkeld, 
door de bewoners van 
de wijk zelf gefaciliteerd 
en in de loop van 12 
maanden geëvalueerd. 
Tot de doelstellingen van 
het centrum behoren: 1) 
het stimuleren van de 
bewustwording over de  

 
noodzaak van voorzorg; (2) het genereren van nieuwe kennis over goede 
voorzorg; (3) het in kaart brengen van diverse vormen van 
voorzorgmaatregelen en enkele andere aspecten. Ook het verschijnen van 
een periodiek ‘Uit VOORzorg’ zal bijdragen aan het genereren van nieuwe 
ideeën rondom voorzorg en het tot stand brengen van 
samenwerkingsverbanden tussen het voorzorgcentrum en de bestaande 
professionele en informele netwerken die actief zijn in de wijk.  
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Vuilnis aan de muur 
 
“Ik weet nog goed dat toen ik nog studeerde in Utrecht mijn eerste vondst bij 
de vuilnisbak deed. Weliswaar was dit niet iets voor aan de muur, maar een 
kick kreeg ik ervan”, vertelde GSVU-lid Peter de Haan in maart.  
 
Onderweg van mijn studentenflat naar het laboratorium vond ik een groot 
vierkant koffieblik. De plek was dichtbij mijn studentenflat en dus bracht ik het 
gevonden blik naar mijn flat en pronkte zo op mijn kamer. Helaas is deze kist 
door gebruik als voetstuk voor een kerstboom beschadigd met kringen en wel 
zodanig dat deze het aanzien niet meer waard was. 
 
Verhuizing naar Amsterdam 
In 1976 ben ik vanwege mijn promotie onderzoek op het Academisch 
Ziekenhuis der Vrije Universiteit naar Amsterdam verhuisd. In het begin heb 
ik een aantal jaren op de Lijnbaansgracht, vlak bij het Leidseplein, gewoond. 
Daar vond ik als morgenster, op zijn Amsterdams, mijn eerste dingen bij de 
vuilnisbak. Op de Spiegelgracht vond ik een brailleermachine van Duitse 
makelij. Op zijn Duits: Schnelschreibmahine fur Blindenpunktschrift. Bij de 
huwelijkse voorwaarden is deze door mij nog als inbreng bij de voorwaarden 
genoteerd. Daar de woning op de Lijnbaansgracht niet groot genoeg was 
voor een gezin zijn wij naar de Watergraafsmeer verhuisd. En zo fietste ik 
elke dag van Oost (Watergraafsmeer) naar West (het Academisch 
Ziekenhuis, het latere VUmc).  
Amsterdam leent zich beter voor om te ‘morgensterren’ of te wel het vinden 
van goederen aan de kant van de weg bij het vuilnis. Daar Amsterdammers 
vaak klein behuisd zijn houdt dit, denk ik, in dat er weinig ruimte is voor zaken 
te bewaren. Dus is de keuze veelal het aan de kant zetten bij het afval van 
spulletjes, zeker bij opruiming van etages. Wat ik vond waren niet enkel 
schilderijen, waar het tijdens de voordracht overging, maar van alles en nog 
wat. Om een en ander te vervoeren had ik al snel een krantenbezorgtas, die 
uiteraard ook gevonden werd. Zo werd alles als het ware een beetje 
geoptimaliseerd. Ook de route werd aangepast door af te wijken van de 
kortste route per fiets naar het ziekenhuis. Geringe wijzigingen zorgde ervoor 
dat ik elke dag van de week door een buurt kwam waar die dag vuilnis werd 
opgehaald. Naast schilderijen werden dus ook andere dingen gevonden, 
zoals zilveren sigarettendoos en door de SS geopende correspondentie van 
een familie in de Rivierenbuurt. Dergelijke spullen werden vaak aan de kant 
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van de stoep gezet als de etage leeggeruimd moest worden. Duiken in 
andermans verleden werd het.  
 

 
 
Zo langzamerhand verschoof de aandacht naar het zoeken naar schilderijen. 
In de loop van de jaren werden zeker zestig schilderijen, tekeningen en 
dergelijke gevonden. Aanvankelijk nam ik schilderijen mee naar mijn kamer 
op het ziekenhuis. De muren werden er al snel mee ‘behangen’. Met deze 
unieke collectie haalde ik de achterkant van het personeelsblad van het 
ziekenhuis ‘de Tracer’. 
 
Een expositie 
Toen kreeg het een wat bredere aandacht binnen het ziekenhuis. En zo werd 
ik door Erik van Halsema, werkzaam bij het Pastoraal centrum, uitgenodigd 
om daar een tijdelijke tentoonstelling te houden. Een keur aan schilderijen 
werd daar tentoongesteld. Uiteraard werd de tentoonstelling met een 
vernissage geopend. En zo kon een breder publiek, ook patiënten, genieten 
van de gevonden kunst. De tentoonstelling kreeg de naam ‘Poubelle’ mee, 
het Franse woord voor vuilnisbak. Monsieur Poubelle heeft om het afval 
makkelijker af te voeren een speciale bak ontworpen. En deze bak is naar 
hem vernoemd. Vandaar de naam. De gevonden kunstwerken waren nu niet 
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meer bij het grof vuil gevonden. Nee bij ‘Chez Poubelle in de van 
Baarlestraat’.  
 
Oranjekerk en publiciteit 
Een vriendin, die dominee in de Oranjekerk in Amsterdam was, vond het leuk 
om in de kerk aan de muren ook de gevonden schilderijen tentoon te stellen. 
Ook in de Oranjekerk werden tijdelijke tentoonstellingen gehouden. Vooraf 
aan de vernissage werden kranten, het Parool en de NRC, op de hoogte 
gebracht van de opening van de tentoonstelling.  
 

Op de zondag van de opening van de 
tentoonstelling werd ik geïnterviewd 
door een journalist van de NRC. 
Deze zorgde voor een artikel in de 
NRC genaamd ‘vuilnis aan de muur’. 
Hierin beschreef hij onder andere een 
schilderij van Claire van Stolk, een 
Bergense schilderes, en een van de 
Jong. Wat betreft de laatste schilder 
werd van hem een portret van een 
Javaan tentoongesteld. Het portret 
bleek ooit in de collectie van het 
Stedelijk Museum te zijn opgenomen, 
maar begin jaren zestig uit de  

 
collectie genomen en verkocht. Later is het, voordat ik het vond, als 
huwelijksgeschenk weggegeven. Deze informatie staat op de achterkant van 
het schilderij. De beschrijving van een schilderij van Claire van Stolk in de 
NRC werd gelezen door een leerling van Claire. Deze vertelde aan Claire dat 
een schilderij van haar in de tentoonstelling ‘Poubelle’ in de Oranjekerk werd 
geëxposeerd. Claire vond het geweldig. Ik werd meteen gebombardeerd tot 
haar kunstredder. Maar Claire had ook vlak voor de opening van de 
tentoonstelling zich afgevraagd waar haar eerste schilderij na haar afstuderen 
aan de kunstacademie, gemaakt voor een veiling van de tennisvereniging in 
het Vondelpark, nu zou hangen. Claire is komen kijken naar de expositie. 
Toen ze de kerk binnen liep zag ze het schilderij van haar. Het was het aan 
de tennisvereniging gegeven schilderij.  
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Daarnaast kregen door het krantenartikel in de NRC ook RTV Noord Holland 
en Het Hart van Nederland (SBS6) er lucht van. Dit heeft geleid tot het maken 
van video-opnames van het ‘morgensterren’. Op twee verschillende dagen 
zijn er video-opnames gemaakt en mocht ik over het ‘morgensterren’ 
vertellen. Zelfs landelijke bekendheid. Niet in die mate dat ik er een TV-held 
van ben geworden. Maar in die tijd ben ik toch nog wel eens aangesproken, 
met jij bent toch diegene die...  
Succes alom met de exposities. Het Pastoraal centrum heeft wat jaren later 
nog een tweede tentoonstelling gehouden in het Pastoraal centrum. Naam 
van de exposite, u raadt het al ‘Poubelle Plus’. 
 
Peter de Haan 
 
_____________________________________________________________ 
 

Onderzoek naar Positief ouder worden van start 
 
Zoals al eerder aangekondigd onderzoekt oud-GSVU bestuurslid Annemarie 
Simonis-Bik de invloed van een ‘waardegericht leven’ op het welbevinden van 
ouderen. Dit maakt onderdeel uit van een grotere studie van de vakgroep 
levenslooppsychologie van de Open Universiteit naar positief ouder worden.  
Zij heeft een vragenlijst samengesteld die inzicht moet geven op vragen als: 
wat hebben mensen nodig om gelukkig ouder te worden; welke 
eigenschappen kunnen mensen helpen om beter om te kunnen gaan met de 
beslommeringen van het ouder worden; en wat vinden mensen echt 
belangrijk in hun leven, waarin willen ze investeren?  
Annemarie is voor dit onderzoek op zoek naar deelnemers van 40 jaar en 
ouder. Het invullen van de vragenlijst is eenmalig en duurt ongeveer 45 
minuten. Dit gebeurt bij voorkeur elektronisch maar kan ook op papier. Zo 
nodig kan de onderzoeker u daarbij helpen. U hoeft de vragenlijst niet in één 
keer in te vullen en mag tussendoor pauzeren. 
 
De link naar de vragenlijst is: https://bit.ly/2J6gKov 
 
Meer weten 
Annemarie Simonis-Bik, masterstudent levenslooppsychologie, e-mail: 
amc.bik@gmail.com; telefoonnummer: 055-3559259. 
Hoofdbegeleider: Dr. Jennifer Reijnders, e-mail jennifer.reijnders@ou.nl. 
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Onderwijs aan vluchtelingen 
 
De VU was de eerste Nederlandse universiteit die het probleem van de 
vluchteling-studenten heeft opgepakt. De twee sprekers in april zijn direct 
hierbij betrokken: Kees Smit, hoofd VASVU, Voorbereidend jaar Anderstalige 
Studenten VU en Albert de Voogd, beleidsmedewerker onderwijs Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF (Universitair Asiel Fonds). 
 
Het is duidelijk dat vluchteling-studenten niet zonder meer kunnen instromen 
in ons curriculum. Het is nodig dat vluchteling-studenten zich kunnen 
voorbereiden op een toekomstige studie. Dit gebeurt middels een 
voorbereidend jaar bij de VASVU. Het merendeel van de vluchteling-
studenten stroomt binnen via het UAF.  
 
VASVU 
Bij het honderdjarig jubileum van de VU in 1980 werd een inzameling 
gehouden om vluchteling-studenten te ondersteunen. Het werd daarmee de 
aanzet tot het Voorbereidend Jaar Vluchtelingstudenten (VJV). In 1987 werd 
het programma uitgebreid voor alle nieuwkomers al blijven vluchtelingen de 
grote meerderheid vormen. Het heet nu VASVU, het Voorbereidend jaar 
Anderstalige Studenten VU met als taak om ‘talenten van de straat te halen 
en te begeleiden naar een opleiding bij de VU’.  
 

Niet-westerse nieuwkomers 
en in het bijzonder 
vluchtelingen hebben 
meestal niet rechtstreeks 
toelating tot een universitaire 
opleiding. Men moet de 
Nederlandse en Engelse taal 
op hoog niveau beheersen 
en hun schooldiploma is bijna 
altijd meer gelijkwaardig met 

 
een havo dan met een VWO diploma. Ook is de (studie)cultuur vaak heel 
anders dan die in Nederland. Daarom ligt bij het VASVU het accent enerzijds 
bij de voorbereiding op de formele toelatingsexamens van een opleiding. 
Anderzijds is er ook veel aandacht voor studievaardigheden, oriëntatie op de 
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opleiding en functioneren in de Nederlandse samenleving. In september 2019 
begint de 40ste cursus.  
Landen van herkomst hebben al die jaren een enorme variatie vertoond, 
Nederlands heeft staatsexamens gekregen, de rol van het Engels is sterk 
toegenomen, de inhoud van exacte vakken verandert voortdurend, de 
universitaire opleidingen variëren hun vorm en inhoud en de 
maatschappelijke context is voortdurend in discussie, maar elk jaar zijn er 
weer tientallen cursisten die dankzij het VASVU gaan studeren en zo hun 
talenten kunnen ontplooien. Voor zichzelf en voor de samenleving. 
 
UAF 
Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een 
passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij 
het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten wij 
de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, 
overheid en onderwijsinstellingen. Wij baseren onze activiteiten op de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het UAF is door de 
universiteiten opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard 
werd neergeslagen. Een groep van vijftig Tsjechische studenten vluchtte naar 
Nederland. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans 
om hun studie in Nederland te vervolgen. Dat was het begin van het 
Universitair Asiel Fonds, het UAF. Tegenwoordig heten wij voluit Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF. 
Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land van herkomst. 
Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom is opnieuw studeren 
of bijscholen vaak noodzakelijk om in Nederland een nieuw leven op te 
bouwen. Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een 
studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd 
voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere 
studiekosten. De financiële ondersteuning van vluchtelingstudenten door het 
UAF verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie. Het UAF 
ontvangt financiële bijdragen van 23.000 donateurs, de postcodeloterij en 
andere fondsen, ministerie van OCW, onderwijsinstellingen, kerken en 
andere maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. 
Het UAF adviseert en begeleidt vluchtelingen op hun weg naar een diploma 
en een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en 
bieden zoveel mogelijk maatwerk op basis van de kennis en kwaliteiten die 
de vluchteling al heeft. Zo bieden we precies wat nodig is om talent tot bloei 
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te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten. Onze middelen zijn 
beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze 
partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk 
nieuwkomers een kans. 
Van oudsher ondersteunt het UAF hoogopgeleide vluchtelingen. Dit komt 
omdat onze organisatie door universiteiten is opgericht. Het UAF treedt op als 
belangenbehartiger van hoog opgeleide vluchtelingen in Nederland. Wij  
 

 
werken samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden aan 
het vergroten van studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt voor 
vluchtelingen. Ook mengen wij ons nadrukkelijk in het maatschappelijke 
debat en zoeken wij gericht de publiciteit op.  
Het UAF ziet echter dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar én 
hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het 
UAF sinds april 2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de 
vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of 
op dat niveau uit te stromen naar werk. 
 
Resultaten 
In 2018 heeft het UAF in totaal 3.847 vluchtelingen begeleid. Door de 
vluchtelingencrisis van 2015 is het aantal sterk gegroeid. (2017: 3.373 
vluchtelingen, 2016: 2.462 vluchtelingen) 
In 2018 zijn: 1.050 nieuwe aanvragen voor begeleiding gehonoreerd; 905 
studenten gestart met een studie en 191 vluchtelingen afgestudeerd; 254 
vluchtelingen gestart met een baan en 4 ondernemers gestart met hun zaak; 
21 bedreigde wetenschappers geplaatst in een veilige werkomgeving bij een 
universiteit of hogeschool. 
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Gezelschap Senioren VU 
 
Het Gezelschap Senioren telt ruim 250 leden die de VU en VUmc door 
(vervroegde) pensionering hebben verlaten. De structuur van het Gezelschap 
Senioren is een vereniging die is opgericht in 1993. Het doel is ‘aan de leden 
de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met medewerkers en 
collega's van de VU en haar gelieerde instellingen’. Daarnaast is er tijdens de 
bijeenkomsten van het Gezelschap Senioren gelegenheid om op de hoogte 
te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Meer weten? Kijk op www.gsvu.nl. 
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