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Snel de bus
in, Texel
wacht

REPORTAGE DAGTOCHT

Wybe Fraanje

Ruim dertig ouders en kinderen uit
Súdwest-Fryslân die niet zomaar op vakantie

kunnen mochten donderdag op kosten
van de gemeente met de Groengrijs-bus een
dagtripje naar Texel maken. ,,Op zo’n dag
leer ik veel van de taal en het is voor mijn

gezin ook een leuk dagje uit.”

M
etkrijtjes, geleend van
de bloemenshop in het
station van Sneek, mo-
gen Alison (10) uit IJlst en

Yasmeen (7) uit Sneek de bestem-
ming van hun dagje uit op de Groen-
grijs-bus zetten. Texel. Ze versieren
het woord met bloemetjes, want het
belooft een leuk dagje uit te worden.
Het is op de vroege donderdagoch-
tend nog een verrassing hoe die er
precies gaat uitzien, maar dat drukt
de pret niet.

Als de zon het van de regen wint,
gaat het gezelschap onder andere
naar het strand. Zo niet, dan komt er
een bezoek aan een schaapskooi,
waar je lammetjes mag aaien en zo.
,,Een leuk dagje uit. Dit is een moge-
lijkheid die wij anders niet krijgen”,
zegt Alisons moeder Evie de Ru. ,,Het
is fijn dat de gemeente zo met je
meedenkt. En de tripjes zijn prima
verzorgd.”

Eerder deze zomervakantie zijn ze al
eens mee geweest naar Walibi World
in Biddinghuizen, ook met de Groen-
grijs-bus. De Vereniging Groengrijs
begon in 2011 in Amsterdam met het
verzorgen van dagtochten per tou-
ringcar voor minima. Inmiddels zijn
er ook lokale Groengrijs-initiatieven
in Amersfoort, de Achterhoek en
Fryslân.

De Friese Groengrijs-bus rijdt sinds
2019, al stond hij tijdens corona
grotendeels stil. Hij heet ‘Jan’. ,,Alle
bussen zijn vernoemd naar vrijwilli-
gers”, legt Paul David Meesters van
Groengrijs Fryslân uit. ,,Deze naar de
zwager van Groengrijs-oprichter Eric
Junge. Die is een paar jaar geleden
overleden. De naam Groengrijs heeft
twee betekenissen: bij de uitjes is
iedereen van nul tot honderd jaar
oud welkom en we willen het ver-
voer ook verduurzamen.”

‘Jan’ is nog een ouderwetse diesel,
maar in Amsterdam rijden al twee
elektrische bussen, die op de kop
getikt zijn in Stavanger in Noorwe-
gen. ,,Logisch dat een van die twee
dus ‘Noor’ heet.”

Veertien dagtrips

Deze zomervakantie maakt Groen-
grijs Fryslân veertien dagtrips, naar
Walibi, Duinen Zathe in Appelscha
en Texel. In totaal krijgen zevenhon-
derd mensen die niet op vakantie
gaan de kans om een uitje te maken.
,,Vandaag is de tiende reis”, zegt
Meesters. De tripjes worden door de
gemeente betaald vanuit het budget
Simmer yn Súdwest, het door de
hele gemeente rondreizende activi-
teitenprogramma, dat de gemeente
vorig jaar voor het eerst organiseer-
de.

,,Het is geboren vanuit corona”,
vertelt wethouder Petra van den
Akker, die de Groengrijs-bus komt
uitzwaaien. In tijden van lockdowns
en anderhalve meter bedacht de

gemeente een programma van
buurtcampings, chillplekken, sport-
en spelactiviteiten en meer. Reizend
van wijk naar dorp. ,,Dat uit zoiets
rottigs toch zulke mooie initiatieven
kunnen ontstaan! Het is echt een
superleuk evenement”, vindt de
wethouder.

Dat vindt Rik de Vries ook. Hij is
buurtsportcoach en is met zijn team
de hele zomervakantie in touw. ,,Wij
willen een vakantiesfeer creëren
voor iedereen en richten ons onder
meer op wijken waar mensen wonen
met minder sociaal-economische
status. Maar we gaan ook de dorpen
in. In Sibrandabuorren kwamen
veertig kinderen. Dat is zo’n beetje
iedereen in het dorp die niet op
vakantie is. Op de ijsbaan in Sneek
waren er 150 kids en hun ouders.
Volgende week zijn we in Koudum.”

De Vries is enthousiast over de dag-
trips met de Groengrijs-bus. ,,Ik zou
zelf ook wel een keer mee willen!
Daar moeten we het volgend jaar
maar even over hebben.” Hij heeft
meteen een paar creatieve ideeën.
,,We kunnen strandtripjes maken en
dan regel ik beachvolleybal. En in de
bus kun je natuurlijk iemand iets
met liedjes of theater laten doen.”

Walibi het populairst

Gezinnen uit de doelgroep zijn door
de gemeente aangeschreven. Ze
mochten allemaal twee trips aan-
kruisen. ,,Walibi is verreweg het
populairst”, weet Meesters. In de bus
kunnen, naast de begeleiders, 49
mensen mee.

Vandaag zit de bus niet helemaal vol.
Een aantal personen op de lijst is
niet komen opdagen. ,,Dat gebeurt
vaker en dat is iets voor de evalu-
atie”, zegt begeleider Elly Hettinga
tegen de wethouder. ,,Er staan ook
mensen op de reservelijst, maar die
kunnen we nu niet meer optromme-
len. Dat is sneu.”

Hettinga is al een paar keer mee
geweest en heeft er plezier in om te
helpen ommensen een leuke dag te
bezorgen. ,,Dat zit een beetje in me,
denk ik”, zegt ze bescheiden. Ze doet
ook veel vrijwilligerswerk voor Cari-
tas van de Heilige Titus Brandsma
Parochie in Bolsward- Makkum-
Witmarsum-Workum.

Ze krijgt vandaag hulp van stagiair-
begeleiders uit het azc van Sneek.
Voor Fatih uit Turkije snijdt het mes
aan twee kanten. ,,Op zo’n dag leer
ik heel veel van de taal”, zegt hij in
keurig Nederlands. ,,En het is voor
mijn gezin ook een leuk dagje uit.”
Met zijn vrouw Alime en zijn zonen
Yusuf (8) en Deniz (3) stapt hij in de
bus. Fatih draagt een blauw hesje
van het azc met de tekst ‘#Meedoen -
Samen aan de slag’. Ze zijn al twee
keer in Walibi geweest. ,,Ik heb alle
achtbanen geprobeerd.”

Salim, ook uit Turkije, heeft zo’n
zelfde hesje. ,,Je kunt wel Nederland-
se les hebben, maar je leert het pas
goed als je het oefent. Daarom kom
ik twee keer per week in de biblio-
theek om te lezen en met mensen te
praten. En daarom doe ik ook veel
vrijwilligerswerk. Ik wil graag veel
mensen ontmoeten.”

Kibbeling eten

Toen hij in Groningen-stad woonde,
werkte hij mee in het repair café. Nu
is hij fietsenmaker in de Gemeente-
werkplaats en gaat hij mee met de
Groengrijs-bus. Hij is al twee keer op
Texel geweest. ,,Schapen ja, haha. En
vanmiddag lekker een visje eten.
Hoe heet dat ook alweer? Kille...
bing.”

Kibbeling.
,,Oh ja, kibbeling. Lekker!”
,,Heb je ook wel eens een lekkerbek-
je gehad?”, vraagt chauffeur Piet
Abma uit Tjerkgaast hem. ,,Is ook
lekker.”

Daar heeft hij nog nooit van ge-
hoord, maar het is een goede tip, hij
gaat het zeker een keer proberen.

Hobby

Abma las vorig jaar in het Friesch
Dagblad dat ze vrijwilligers zochten
om op de bus te zitten. ,,Ik werk als
ambtenaar bij de provincie Fryslân
en vind het leuk om op een bus te
rijden en om iets voor anderen te
betekenen. Ik doe het voor de hobby.
En het is heel dankbaar werk. Er

ontstaan altijd leuke gesprekjes
tijdens de lunch.”

Er zijn nu vier vrijwillige chauffeurs.
Meesters kan altijd extra vrijwilli-
gers gebruiken. Salim gaat bijvoor-
beeld waarschijnlijk binnenkort
verhuizen. Hij is statushouder en
krijgt een woning in de Haarlemmer-
meer toegewezen. Dan kan hij hier
niet meer meehelpen. Ook kan
Groengrijs Fryslân nog best vaker
ingezet worden. GGZ Fryslân, waar
Meesters werkt als ouderenpsychia-
ter, maakt er geregeld gebruik van.
En een uitjesstichting in Drachten
gaat straks voor de tweede keer met
Groengrijs op pad.

De bus is uitgerust met een rolstoel-
lift, dus alle leeftijden en doelgroe-
pen kunnen er gebruik van maken,
benadrukt Meesters. ,,We hopen dat
er meer gemeenten zijn die vanuit
hun minimabudget met ons dagtrips
willen gaan organiseren.”

Heel veel zin in

Rami, afkomstig uit Syrië en nu
wonend in de wijk Het Eiland in
Sneek, stapt met zijn kinderen Mus-
tafa (13), Najim (10) en Yasmeen (7) in
de bus. ,,We gaan voor het eerst mee,
maar we hebben er heel veel zin in”,
zegt hij in het Nederlands nadat hij
de vraag van de krant door de ver-
taal-app heeft gehaald. De kinderen
hebben er duidelijk zin in. Meesters:
,,Als je die blije gezichten ziet weet
je: hier doe je het voor. Dan heb je de
volgende dag ook weer zin om al het
regelwerk te doen.”

Ik doe het
voor de
hobby. En
het is heel
dankbaar
werk. Er
ontstaan
altijd leuke
gesprekjes
tijdens de
lunch

Piet Abma

Het reisgezel-

schap verzamelt

zich voor vertrek

met de Groengrijs-

bus naar Texel.
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