{spirit}

Wil Nuijen (64),
enthousiaste vrijwilliger bij PUM:

‘Ik wilde iets
nuttigs doen
met mijn
werkervaring’
‘Al vroeg wist ik dat ik na mijn pensioen niet
achter de geraniums wilde zitten.’ Wil Nuijen
uit Zeist is gepensioneerd elektrotechnisch
ingenieur en expert op het gebied van duurzame energie. Als vrijwilliger bij uitzendorganisatie PUM Netherlands senior experts,
adviseerde hij diverse bedrijven, onder meer
in El Salvador, Burundi, Cambodja en Albanië.
{tekst} Francine Postma {fotografie} P&I
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‘Je hebt twee typen mensen, zeg ik altijd. Als dingen anders gaan dan verwacht, reageert het ene type geschrokken en geërgerd. Het andere type wrijft zich in de handen
en denkt: Ha, hoe ga ik dit oplossen? Ik ben van het tweede
soort. Al vroeg wist ik dat ik na mijn pensioen niet achter de geraniums wilde zitten. Ik wilde iets nuttigs doen
met mijn werkervaring en kennis van techniek en organisaties. Toen ik hoorde over de projecten van PUM, heb ik
mij meteen aangemeld. Het is toch prachtig dat mensen in
ontwikkelingslanden van mijn kennis en ervaring kunnen
profiteren?’

‘Na enig puzzelen ontdekte
ik de oorzaak:
de Moonlight was perfect
waterdicht’
‘Het meest trots ben ik op een project bij een bedrijfje in
een dorp in Cambodja, langs de Mekong. De mensen daar
zijn straatarm en leven in schamele bamboe hutten. Verlichting komt van petroleumlampen of kaarsen, waardoor
nogal eens brand ontstaat. Dat bedrijfje had een led-lamp
op zonne-energie ontwikkeld, die ze Moonlight noemden.
Helaas gingen de lampen na een poosje kapot. Na enig puzzelen ontdekte ik de oorzaak: de Moonlight was perfect
waterdicht. Te perfect. De elektronica werd van binnenuit
verwoest door agressieve gassen die niet konden ontsnappen. Het kostte me heel wat overredingskracht om de mensen daar ervan te overtuigen hun lamp dampdoorlatend te
maken, via enkele gaatjes, afgedekt met
Gore-Tex. Toen bleek dat de Moonlight daarna wél bleef
werken, was ik euforisch. Die momenten, daar doe je het
voor.’

‘Werken voor
PUM is ook een oefening in
medemenselijkheid’
‘Werken voor PUM is bepaald geen vakantie. Het is hard
aanpoten en je maakt soms lange dagen. Maar het is ongelooflijk dankbaar. Je moet niet aan komen zetten met een
houding van “ik los jullie problemen wel even op”. Je doet
het sámen met de lokale bevolking. In die zin is werken
voor PUM ook een oefening in medemenselijkheid.’

Een gezin heeft twee moonlight-lampen in gebruik, tot grote tevredenheid

{boven} Moonlight hangt aan een deurpost
van een hut in het dorpje Sre Ampil

{links}Een vissersechtpaar overweegt om
een moonlight aan te schaffen

‘PUM Netherlands senior experts’ zendt gepensioneerde werknemers uit
naar ontwikkelingslanden voor advies op de meest uiteenlopende gebieden: van logistiek tot lastechniek, van horeca tot houtbewerking. Oorspronkelijk stond PUM voor ‘Project Uitzending Managers’; tegenwoordig
zijn ook niet-managers welkom. De organisatie heeft een netwerk van
3.500 ‘senior experts’, die hun vakkennis en werkervaring op vrijwillige
basis delen met lokale ondernemers in zo’n zeventig landen ter wereld.
Wereldwijd voert PUM jaarlijks meer dan 2.000 projecten uit.
Meer informatie op www.pum.nl
Geïnspireerd? Ook iets doen voor anderen? Als vrijwilliger hoef je
niet per se de grens over. Het kan ook bij u in de buurt. Wat dacht u
bijvoorbeeld van vrijwilliger worden bij Zorgbalans? U kunt uw eigen
talenten en vaardigheden inzetten om goed te doen voor anderen. In
overleg met de vrijwilligerscoördinator in de locatie van uw keuze,
zoekt u iets uit dat goed bij u past. Er zijn genoeg mogelijkheden
voor vrijwilligers. Interesse? Kijk voor vrijwilligerswerk in de
regio Velsen op www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl. Voor
vrijwilligerswerk in de regio Haarlem / Bollenstreek kunt u
uw vragen stellen via het contactformulier op deze website.
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV 2011). In Nederland
zijn zo’n vijf miljoen vrijwilligers actief. Veel gemeenten, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales organiseren extra activiteiten in dit
Europees jaar. Kijk op www.vrijwillligers.nl en op de site van uw gemeente of lokale vrijwilligerscentrale.
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