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Hoe lang werk je al bij het MAK als vrijwilliger en wat voor werk doe je daar? 

Ik werk sinds maart 2015 bij het MAK en ben verantwoordelijk voor de PR. Ik houd de website up-to- 

date, verstuur persberichten, zet berichtjes op Facebook en verzorg het weekbericht. Ook verzamel 

ik de kopij voor de nieuwsbrief die naar externe contacten wordt gestuurd. Daarnaast zit ik in het 

team achter MAKS’ Biomarkt en de Blokweermarkt, ook hier is de PR mijn afdeling. En ik doe allerlei 

losse klusjes die op mijn pad komen, bijvoorbeeld Bea helpen met het opstellen van facturen. 

 

Wat heb je zoal gedaan voor je bij het MAK kwam? Of wat doe je nog steeds? 

Ik werk drie dagen per week bij Highleytall, een webwinkel die gespecialiseerd is in kleding voor 

lange mensen. We werken daar met vier man, iedereen doet dus van alles wat en dat houdt het 

werk uitdagend en afwisselend! Meestal ben ik bezig met de website en het klantencontact, maar ik 

sta ook regelmatig in het magazijn. 

Hiervoor heb ik jarenlang bij Deen gewerkt, en heb ik kantoorfuncties gehad bij een grote 

kinderopvangorganisatie en daarna bij een reisagent. 



Waarom ben je vrijwilliger geworden bij het MAK? 

Nadat ik mijn studie had afgerond was ik hard op zoek naar werkervaring, maar het lukte niet om een 

betaalde baan te vinden. Toen ik de vacature voor een PR-medewerker bij het MAK zag heb ik daarop 

gesolliciteerd, ik zag een mooie kans om werkervaring op te doen. Zeker in het begin heeft de 

ervaring als vrijwilliger geholpen bij sollicitaties. Inmiddels ben ik al een paar jaar aan het werk in 

mijn vakgebied. 

 

Waarom blijf je bij ons? 

Omdat het leuk is! Ik heb veel plezier in mijn werkzaamheden hier en het geeft mij voldoening als ik 

bijvoorbeeld een mooi gevuld weekbericht heb verstuurd of een leuk nieuwsitem heb kunnen 

schrijven. En omdat ik hier altijd op woensdag ben geeft het afwisseling in mijn werkweek. 

 

Wat vind je het leukste aan je werk? 

Het leukste vind ik dat mijn functie heel zelfstandig is en ik veel eigen verantwoordelijkheid heb. En 

mijn collega’s geven mij het gevoel dat mijn werk gewaardeerd wordt, dat is ook erg fijn! 

 

En wat het minst leuke? 

In eerste instantie dacht ik aan regelmatig terugkerende activiteiten. Elke keer schrijven over 

dezelfde doe-middagen of dezelfde kraamhouders op de markt is soms wel een beetje saai. Maar 

tegelijkertijd is het ook een uitdaging om er steeds een andere draai aan te geven. 

 

Wat zou je zeggen tegen iemand om hem of haar enthousiast te maken om bij het MAK te komen 

werken als vrijwilliger? 

Natuurlijk zou ik het hebben over het prachtige natuurgebied en de dieren. Maar wat ik heel 

bijzonder vind, is dat de meeste mensen die hier werken vrijwilliger zijn. Ze zijn hier omdat ze dat 

willen, niet omdat het ‘moet’. Daardoor hangt er hier altijd een heel leuke en positieve sfeer. 

 

Welke gebeurtenis bij het MAK is je het meest bijgebleven? 

Die keer dat ik voor het eerst een pasgeboren geitje zag, wat was die klein! Elk jaar verbaast het me 

weer. Ik hoop zo’n geboorte nog eens zelf te kunnen zien. 

 

Is er nog iets anders wat je wil dat men over je weet? 

Grappig dat bijna iedereen bij MAK Blokweer mijn naam kent vanwege het weekbericht, maar dat de 

meeste mensen me nog nooit gezien hebben omdat ik maar één dag per week aanwezig ben. Maar 

dat is nu voorbij, haha. Hier is ze dan, de persoon achter het weekbericht! 


