
Gerrie Kelderman is jeugdwerker in de buitendorpen

“Jij bent mijn professionele vriendin”
STREEK - Misschien heeft u hem al eens gespot, een oude SRV-wagen opgesierd met graffiti. Dit is de Mobiele Ontmoetings Plek, oftewel MOP, van Malkander. Het voertuig doet
dienst als ‘chillplek’ voor jongeren in onder meer de buitendorpen van Ede. “Wij organiseren hier activiteiten en bieden een luisterend oor”, zegt Gerrie Kelderman, die samen
met Jan Baan Jongerenwerker is voor de buitendorpen.

n de meest ideale samenleving voelt iedereen, jong én oud,
zich prettig, veilig en sociaal. Helaas is dit in ‘real life’ niet
altijd het geval. Soms lopen kinderen en jongeren al op
jonge leeftijd tegen problemen aan. De jongerenwerkers
van Malkander maken zich sterk om voor hen een veilige,
gezonde en leefbare samenleving te creëren. “Dit doen wij
op verschillende manieren”, legt Gerrie uit. “Om te begin-
nen willen wij zoveel mogelijk jongeren in de omgeving
zien. Dat betekent dat Jan en ik actief aanwezig zijn in de
verschillende dorpen; in de buurt, op straat, maar ook op
scholen, bij sportclubs en natuurlijk ook online. Wij zijn in
principe altijd bereikbaar. Juist via bijvoorbeeld een appje
kun je een gesprek op gang brengen. Kennen en gekend
worden, dat is heel belangrijk.”

Chillen
Daarnaast is er sinds enige tijd de MOP, die door jongeren
zelf is bedacht. Gerrie: “Deze staat iedere vrijdagmiddag
in Otterlo en op de woensdagen staat hij op verschillende
locaties, zo waren we afgelopen woensdag in Lunteren en
komende woensdag staan we in Wekerom. Jongeren kun-
nen hier zichzelf zijn in een setting die zij zelf hebben gec-
reëerd, het is heel laagdrempelig. Chillen staat centraal, er
kan zelfs gegamed worden op een PlayStation 5. Vanuit het
chillen komt vaak meer voort. Het is aan ons de taak in de
leefwereld van jongeren te stappen, aan te sluiten en inte-
resse te tonen. Soms is een luisterend oor al genoeg, maar
het gebeurt ook dat vanuit deze gesprekken echt zaken
kunnen worden opgelost”. Voor de jongeren in Harskamp
is er bij de Spil bovendien het JOP (Jongeren Ontmoetings
Plek). Hier zijn jongeren iedere vrijdagavond vanaf 19.00
uur welkom om te chillen, te praten en deel te nemen aan
verschillende activiteiten die worden georganiseerd door
de jongerenwerkers.

Jonge mantelzorgers
“Verder ben ik dus vooral veel in de dorpen aanwezig. Ge-
woon om jongeren te zien, wat heel fijn is in deze corona-
tijd, maar ook voor projecten die geregeld worden
georganiseerd”, zegt Gerrie. “Momenteel werk ik bijvoor-
beeld ook mee aan een voorlichtingsproject op scholen
over weerbaarheid, in samenwerking met No Limits en
Nuchter Ede.”

Daarnaast loopt er ook een ander, volgens haar zéér 
belangrijk, Ede-breed project voor jonge mantelzorgers.
“Onder jongeren is één op de vier jonge mantelzorger, dat
zijn er echt heel veel. Van hen valt één op de drie op de
lange termijn uit. Voor deze jongeren geldt: zij maken zich
zorgen, zij moeten zorgen of zij missen zorgen, denk aan
hulp bij huiswerk. Wij organiseren activiteiten voor deze
specifieke groep jongeren en leren hen praten over hun
emoties. Boos zijn mag, dat beseft niet altijd iedereen.”

Doorheen prikken
Gerrie geeft aan dat de dingen die zij meemaakt soms best
kunnen raken. “Over het algemeen gaat het best goed in
de buitendorpen, maar je komt ook schrijnende situaties
tegen. Soms zegt iemand dat het goed gaat, maar dan
moet je daar als jongerenwerker doorheen prikken. Gaat
het écht goed? Ik denk dat op dit vlak in heel Nederland
nog veel te winnen is.”

Dat het werk wat zij en Jan doen erg gewaardeerd wordt
door de jongeren zelf, blijkt wel uit een aantal reacties.
“Wij kunnen altijd met al onze vragen bij ze terecht, ze heb-
ben altijd tijd. Dat is heel fijn”, zegt één van de jongeren.
“Zonder mensen als Gerrie en Jan zou de jeugd verpest
zijn”, denkt een ander. Gerrie: “Het is fijn dat de drempel

om ons te benaderen laag is voor hen. Ze geven echt aan
wat ze dwars zit, of het nu gaat om een schoolkeuze, ou-
ders die gaan scheiden, blowen, sex of het leren grenzen
aangeven. Laatst zei één van de meiden: “Jij bent mijn pro-
fessionele vriendin”. Dat vond ik een geweldige uitspraak.
Als ze even niet weten waar ze hun ei kwijt kunnen, appen
ze mij en dat is goed. Een groot aantal had afgelopen week
bijvoorbeeld toetsweek, dan is er ook veelvuldig contact.”

Gerrie is altijd bereikbaar voor de jongeren in de buiten-
dorpen, maar ook voor hun ouders (06-23894682). Ook
heeft zij een account op Facebook en Instagram (Gerrie
Malkander). Datzelfde geldt voor Jan (Jan Malkander).

Meer informatie is tevens te vinden op www.malkander-
ede.nl.


