
Villa TrösT en Helianthus

Nobel’s Brood, onderneemt met  
een sociaal hart

In gesprek met...

Bij Villa TrösT en bij centrum 
Helianthus wordt het thema 
‘verlies’ niet uit de weg gegaan. 
Het wordt juist bespreekbaar 
gemaakt, want de ervaring 
leert: alleen als je het erkent, 
dan kom je verder. 

Anne Goossensen werkt als 
hoogleraar aan de Universiteit 
voor Humanistiek en is als 
vrijwilliger de oprichter van 
Villa TrösT. De villa is te vinden 
achter de poort bij begraafplaats 
Essenhof. In de villa wordt een 
plek geboden om sterfelijkheid, 
rouw en verlies bespreekbaar  
te maken. Zware thema’s, die 
mensen doorgaans in een 
gesprek liever uit de weg gaan. 
Herkenbaar voor Marian  
Kemmeren, die sinds de oprich-
ting betrokken is bij centrum 
Helianthus, een ontmoetings-
plaats voor mensen die leven 
met kanker, of ermee geleefd 
hebben. 
Marian: “We horen vaak van  
onze bezoekers dat mensen best 
even willen luisteren, maar het 
gebeurt ook vaak dat het 
onderwerp wordt vermeden.  
Het praten over de ziekte geeft 
mensen een ongemakkelijk 
gevoel.”

Sterfelijkheid
Anne: “Mensen worden door  
het krijgen van een diagnose of 
door het verlies van een dierbare 
uit de geborgenheid van hun 
bestaan geslingerd. Het confron-
teert mensen met hun sterfelijk-
heid. In deze maatschappij, 
waarbij veel mensen nog steeds 
willen geloven dat het leven 
maakbaar is, krijgt het begrip 
sterfelijkheid maar weinig 
ruimte. De pijn die ermee 
gepaard gaat, willen we liever 
niet zien.”

Marian: “Bij ons mag je er zijn 
met je pijn. We zijn er om de 
eenzaamheid te doorbreken van 
de mensen die in een kwetsbare 
fase van hun leven zijn gekomen. 
Wij doen dat op een laagdrem-
pelige manier, met activiteiten. 
Daarbij is er altijd ruimte voor 
een gesprek, maar het hoeft niet.”

‘Soms is het genoeg 
om er alleen maar 

voor iemand te zijn’

Anne: “Bij Villa TrösT organiseren 
we activiteiten waarin we aan- 
dacht geven aan verlies. In onze 
maatschappij, en dat heeft ook 
een cultureel aspect, is weinig 
aandacht voor rouw, terwijl het 
toch bij het leven hoort. Het is 
heilzaam om de gevoelens die 
gepaard gaan met rouw te 
erkennen. Wij doen dat door 
workshops aan te bieden, 
lezingen te organiseren, maar 
ook door middel van kunst en 
rituelen. Zo staan er herden-
kingsconcerten op de agenda  
en op 23 september organiseren 
wij op vergankelijkheidsdag een 

ritueel waarbij deelnemers een 
laatste boodschap aan een 
overleden persoon mee kunnen 
geven. Rituelen zijn belangrijk. 
Door herdenkingsactiviteiten 
voelen nabestaanden zich 
minder eenzaam met hun 
verdriet.”

Aandacht
Marian: “Het gaat om die aan-
dacht inderdaad. Bij ons komen 
mensen in verschillende fases 
van hun ziekte binnen. We horen 
vaak dat de aandacht van de 
buitenwereld voor de ziekte na 
verloop van tijd verslapt, terwijl 
de behoefte om erover te praten 
blijft. Dan kun je het gevoel 
krijgen dat je nergens terecht-
kunt en dat kan heel eenzaam zijn. 
Bij Helianthus wordt die moge-
lijkheid om te praten geboden. 
Als iemand zijn verhaal wil 
vertellen, dan kan dat, luisteren  
is genoeg. Soms is het zelfs 
genoeg om er gewoon voor 
iemand te zijn.” 

#jebentnietalleen 2

Een mooie, groene buitenruimte, een veilige plek voor 
buurtgenoten om elkaar te ontmoeten: Barbara Saarloos 
van Wijk voor Wijk en Bianca Pipping van de Speelotheek  
Pip & Zo in Crabbehof hebben prachtige plannen voor  
de parkeerplaats die voor hun vestiging ligt. En het zal 
niet lang duren voordat deze plannen gerealiseerd zijn.

Beide organisaties vervullen een belangrijke sociale  
functie in de wijk en zijn druk bezig om dat uit te breiden. 
Dat doen zij door de samenwerking op te zoeken met 
elkaar, maar ook met andere organisaties in de wijk. 
Barbara: “En niet te vergeten met de bewoners, wij zijn er 
immers voor de mensen in de wijk. Het is belangrijk om  
te horen wat hun wensen zijn. Dat hebben we dan ook 
onderzocht. Ook de activiteiten die wij de laatste tijd  
organi seerden, zoals het pop-upterras in de wijk in  
coronatijd, gaven veel informatie.” Er blijkt behoefte aan 
ontmoeting op een veilige plek. 
Barbara: “Dus wij dachten: waarom betrekken we de buiten- 
ruimte niet bij onze plannen?” Deze bewuste buitenruimte 
bestaat momenteel nog uit een parkeerplaats voor 
bewoners en ondernemers. 
Bianca: “Het is mogelijk om dat anders in te richten, zodat 
de ruimte tussen ons, Trefpunt de Stoof en de bibliotheek 
een veilige, groene en gezellige ruimte wordt om samen 
activiteiten te organiseren waarbij wijkbewoners met elkaar 
in contact kunnen komen.” De gemeente heeft positief 
gereageerd op de plannen en draagt er ook aan bij, de 
eerste stappen zijn inmiddels gezet. 
Barbara: “Het zal zeker niet lang meer duren voordat het 
hier een gezellige plek wordt. Een Sociaal Plein waar men 
verbinding kan maken met elkaar.”

Meer weten? 
Kijk op www.villatrost.nl of 
www.inloophuishelianthus.nl 

Wat is Nobel’s Brood voor 
bedrijf? 
“Negen jaar geleden zijn we 
gestart met Nobel’s Brood. Vooraf 
hadden we al een beeld voor 
ogen van hoe Nobel’s Brood eruit 
zou moeten zien. De locatie was 
voor ons ontzettend belangrijk: 
we hebben met opzet gekozen 
voor de Grotekerksbuurt. Aan de 
voet van de kerk hoort een bakker, 
vinden wij. Wij wilden met onze 
winkel echter meer zijn dan een 
bakker: we wilden ook een ver- 
bindende functie vervullen in de 
samenleving. En dan niet alleen 
voor de buurt, maar voor de hele 
stad. Daarom hebben we een 
gezellig restaurantje gecreëerd, 
waar men terechtkan voor een 
kop koffie of thee en het eten 

geleverd. Zo hebben wij bijvoor-
beeld al drie keer een Pinkster- 
ontbijt georganiseerd. De tweede 
editie was ter ere van de lancering 
van de campagne #jebentniet- 
alleen. Iedereen die een kaartje 
voor het ontbijt kocht, doneerde 
daarmee ook een ontbijt voor 
iemand in eenzaamheid. In de 

‘Wat we ontvangen,  
geven we graag terug 
aan de samenleving’

twaalf Dordtse wijken hebben we 
in de periode daarna ontbijtjes 
georganiseerd, in samenwerking 
met de gemeente en de wijk-
centra. De deelnemers, per wijk 
ongeveer tachtig in totaal, werden 
via de wijkcentra uitgenodigd.
 
Dit jaar heeft het Pinksterontbijt 
ook weer plaatsgevonden, dit 
keer is de opbrengst gedoneerd 

aan een stichting die theater-
voorstellingen op elf minder kans- 
rijke basisscholen gaat realiseren. 
Ook volgend jaar organiseren we 
het Pinksterontbijt weer. Het is zo 
leuk, het past ook echt bij ons. 
 
Dat onze aanpak werkt om ver- 
binding te maken, zien we ook 
terug in de dagelijkse praktijk.  
Zo zag ik onlangs dat een van 
onze gasten spontaan een 
ommetje ging maken met een 
van onze buurvrouwen op 
leeftijd. Zulke dingen zijn 
fantastisch om te zien. Sociaal 
ondernemen is belangrijk voor 
Nobel’s Brood. Wat we ontvan-
gen, geven we graag terug aan 
de samenleving. Dat hoort bij 
ons, we willen met onze winkel 

tenslotte een sociale functie 
vervullen. Dus we verzinnen 
graag iets extra’s om te doen, 
zeker wanneer de gelegenheid 
zich aandient, zoals dat bij de 
Week tegen Eenzaamheid het 
geval is.”

Hoe gaat jullie bijdrage aan 
de Week tegen Eenzaam-
heid er dit jaar uitzien? 
“Iemand koopt bij ons een kop 
koffie en voor elke kop koffie 
doneren wij een kop koffie aan 
iemand in eenzaamheid. Dat 
gaat via de wijkcentra, die 
mensen kennen waar het terecht 
zal komen. Zo hopen we veel 
mensen te mogen verwelkomen 
voor een kop koffie in een 
gezellige setting!” 

van een lekker brood of iets 
anders uit de winkel, en men 
tegelijkertijd anderen kan 
ontmoeten, of gewoon rustig 
een krantje kan lezen.” 

Hoe kijken jullie als bedrijf 
aan tegen jullie plek in de 
lokale samenleving? 
“Met Nobel’s Brood vervullen we 
graag een plek in het dagelijks 
leven van onze buurtgenoten. We 
willen zorgen voor verbinding, 
en door de jaren heen is dat prima 
gelukt. Ook inwoners uit andere 
wijken van de stad weten ons 
inmiddels te vinden. Dat is niet 
vanzelf gegaan, de initiatieven 
die wij hebben ontplooid en de 
acties die we hebben gehouden, 
hebben daar een bijdrage aan 

Sociaal Plein Crabbehof

Elkaar ontmoeten  
op een veilige plek

Negen jaar geleden opende Nobel’s Brood, een broodwinkel met 
een restaurantje waar mensen elkaar kunnen treffen, in de  
Grotekerksbuurt de deuren. Al snel groeide Nobel’s Brood uit  
tot een succesvolle winkel die een verbindende functie vervult. 
Willemijn Nobel vertelt over de visie van Nobel’s Brood op de  
plek in de samenleving. 


