
Pijlers van de samenleving Peter van Vliet

'Bijdrage aan kwaliteitvan andere lev
Vrijwilligers zijn de pijlers van de sa-
menleving. Het Hele Westland brengt, in
samenwerking met Vitis Welzijn, iedere
week een vrijwilliger in beeld. Deze keer
is dat Peter van Vliet. Hij is actief voor on-
der meer Stichting de Wollebrandcross.

door Lisette Eindhoven

Twaalf jaar geleden vertelde Lex
Thoen, de oprichter van de Wolle-
brandcross, zijn verhaal bij de West-
landse Kiwanis. Peter van Vliet (59)
hoorde het aan en is sindsdien lid
van het dagelijks bestuur van de Wol-
lebrandcross. "De Wollebrandcross
steunt goede doelen die zich voor kin-
deren inzetten en dat sloot heel goed
aan bij wat ik bij de Kiwanis ook al
deed. Hun motto is 'Serving the child-
ren of the vvorld'," vertelt Peter.

Gedachtegoed bewaken
Peter is het langstzittende bestuurslid
van de Wollebrandcross. "Ik bewaak
zo'n beetje het gedachtegoed. Met
steeds weer nieuwe bestuursleden
is het belangrijk om ons aan de oor-
spronkelijke statuten te houden. Zodat
gewaarborgd is dat al het geld dat we
binnenhalen daadwerkelijk, na aftrek
van kosten, bij de kinderen terecht-
komt die dat nodig hebben." Peter doet
de logistiek op de dag van de cross. "Ik
regel stroom, vlaggenmasten, tafels,
geluid, toiletten, douches... Normaal
vergaderen we eens per maand, maar
zo vanaf de Kerst tot 28 januari, de
crossdag, eet, drink, slaap en adem ik
Wollebrandcross", lacht Peter. "In mijn
eigen bedrijf heb ik snel leren denken
en schakelen en ik heb een groot net-
werk opgebouwd." Dat komt bij de lo-
gistieke organisatie van de cross goed
van pas.

Eten, drinken, slapen, fietsen
Toen Peter voor het eerst bij service-
club de Kiwanis werd gevraagd en
merkte dat ze met goede doelen be-
zig waren, sprak hem dat helemaal
niet aan. '"Dat is niks voor mij', dacht
ik. Maar ik kwam er toen achter dat
er meer dingen bestaan in het leven
dan werk. En nu blijkt dat ik niet meer
zonder goede doelen kan!" Sinds kort
heeft Peter zich aangemeld bij een an-
der goed doel: 2men2gambia, dat o.a.
een tandartswagen wil inrichten. "Mis-
schien rijd ik straks die bus wel naar
Gambia..." Peter heeft op de fiets al wat
oefening in het alleen reizen gehad. "Ik
fietste 1600 kilometer op mijn gemak
naar Zuid-Frankrijk. Je komt altijd wel
iemand tegen om 's avonds mee te pra-
ten. Het is ook wel eens leuk om alleen
maar bezig te zijn met eten, drinken,
slapen en fietsen."

Gewoon gezellig
"De Wollebrandcross is uitgegroeid tot
iets groots met, voor en door Westlan-
ders", zegt Peter trots. "Gelukkig zijn
mijn eigen drie kinderen, en ikzelf en
mijn vrouw, allemaal gezond en ik ben
blij clat ik op deze manier kan bijdragen
aan de kwaliteit van het leven van an-
deren. En ik krijg er een goed gevoel
voor terug. Als je de dankbaarheid op
die gezichtjes ziet..." En het gaat niet al-
leen maar om de goede doelen, vindt
Peter. "Het vrijwilligerswerk bij de Ki-
wani's en bij de Wollebrandcross is
ook gewoon heel gezellig."
Kijk voor meer informatie op www.wol-
lebrandcross.nl. Wilt u ook vrijwilligers-
werk doen, maar weet u niet wat? Kijk
op www.vitiswelzijn.nl bij de vacature-
bank onder Vrijwillige Inzet, mail naar
vrijwillige-inzet(« vitisvvelzijn.nl. Of pak
de telefoon en bel Vitis Vrijwillige Inzet,
onderdeel van Vitis Welzijn, 017-1-281290. Peter van Vliet: "Vanaf de Kerst tot 28 januari, de crossdag, eet, drink, slaap en adem ik Wollebrandcross."


