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Debora Vrijwilligersetentje 2022 bij Vitesse Delft 
 
Op donderdag 8 september verzamelden zich bijna veertig vrijwilligers van Debora, Centrum voor 
leven met en na kanker, in de kantine van Vitesse Delft. 
Door corona was het laatste etentje in 2019. Het voelt als bevrijdend dat dit nu weer kan. 
 
Bij binnenkomst, vanaf 17.00 uur, werden alle vrijwilligers verwelkomd door bestuursleden (zij zijn 
ook vrijwilligers) van Debora. Aan de bar kon iedereen een drankje naar keuze bestellen. Op de 
statafels stonden prachtig opgemaakte schalen met borrelhapjes. Er ontstonden al gauw 
geanimeerde gesprekken. 
 
Rond 17.30 uur opende Pieter van Veen, bestuurslid van Vitesse Delft, de bijeenkomst met een 
woord van welkom. Hij was verheugd dat dit vrijwilligersetentje een eerste uiting is van de 
samenwerking tussen Debora en Vitesse Delft. Want Villa Debora is het nieuwe maatschappelijke 
doel van Vitesse Delft. Vitesse Delft spant zich in om tien Maatjes (Maatschappelijke Jeugdgerichte 
Sponsoren) te vinden voor Villa Debora, onze kidsclub van kinderen van 6-12 jaar die zijn geraakt 
door kanker. De Maatjes zeggen voor drie jaar een sponsoring van minimaal € 1.000,- per jaar toe. 
Tijdens de seizoen 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 staat het logo van Villa Debora op de shirts. 
De afgelopen vier seizoenen heeft Villa Joep achterop de shirts gestaan. 
Dit samenwerkingsverband zal leiden tot diverse acties. Zo is de afgelopen jaren een 4-
seizoenenwandeling ontstaan, zijn knuffels verkocht, veilingen, spinevenementen en spaaracties 
opgezet. Er borrelen vast nog veel meer ideeën op om samen Villa Debora vorm te geven en meer 
bekendheid te geven. 
 
Emmy Klooster, voorzitter van het bestuur van Debora, nam vervolgens het woord. 
Alle vrijwilligers werden van harte welkom geheten. Omdat het door corona twee jaar lang niet 
mogelijk was geweest om bij elkaar te komen, is dit etentje extra feestelijk; een hartelijk dank je wel 
voor de inzet van iedereen gedurende de afgelopen jaren. 
Emmy bedankte de Commissie Maatschappelijke Sponsoring van Vitesse Delft voor hun keuze om 
Villa Debora te ondersteunen. Dit vrijwilligersetentje is een geweldige start voor de verdere 
samenwerking. 
Om Villa Debora, maar vooral ook Debora in haar geheel, in de toekomst meer op de kaart te zetten, 
worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tot en met december zal tijdens 
de gesprekken het concept Positieve Gezondheid aan de orde komen: wat betekent dit concept en 
op welke wijze zou een ieder hieraan kunnen bijdragen. 
 
Hilde van Westrhenen vertelde over de veranderde werkwijze van Villa Debora. 
Tot nu toe moest ieder kind zich aanmelden voor deelname (net zoals onze volwassen gasten). Wat 
betekende dat de samenstelling van de groep iedere week kon verschillen. Ook het aantal keren 
deelnemen was open. Vanaf nu wordt er gewerkt met een vaste groep. In blokken van 6 
bijeenkomsten die om de week plaatsvinden op donderdag vanaf circa 15.45 uur. Na afronding van 
een blok mag het kind besluiten om zich aan te sluiten bij een nieuw blok. 
Het nieuwe seizoen werd ingeluid met een Djembé op woensdag 14 september. 
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Diana de Bruijn maakte bekend dat Marja de Bruijn stopt met haar functie van coördinator 
en als activiteitenbegeleider ‘Individuele begeleiding bij verlies’. 
Marja focust zich op het opstarten van haar eigen bedrijf als rouw begeleider. 
Diana bedankte Marja voor haar inzet en overhandigde haar een mooie bos bloemen. 
 
Huub Schoemaker introduceerde de beertjes, de mascotte van Villa Debora. Door Liz van de 
Vliet van Just made 4 u zijn schattige sleutelhangerbeertjes gemaakt met op de voorzijde het logo 
van Villa Debora en op de achterzijde het logo van Vitesse Delft. Liz heeft de sleutelhangers deels 
gesponsord en ook vier grote beren. Twee van deze beren staan bij Debora, de andere twee beren 
werden overhandigd aan Pieter van Veen. Eén beer staat in de vitrine in de kantine van Vitesse Delft. 
Hij staat tussen de shirts van de twee hoofdsponsors: TSA Groep Delft b.v. en Plus Tanthof. 
 
De shirts met Villa Debora op de achterzijde hangen klaar in de kleedkamer om gebruikt te worden. 
Op 24 september worden de shirts officieel in gebruik genomen en viert Vitesse Delft zijn verjaardag: 
de club is 89 jaar geleden opgericht. Van harte gefeliciteerd! 
Vitesse Delft verkoopt de sleutelhangerbeertjes voor 5 euro per stuk. Kinderen die deelnemen aan 
Villa Debora ontvangen een sleutelhangerbeertje cadeau. 
 
Na dit officiële gedeelte was het om 18.00 uur tijd voor het vrijwilligersetentje.  
Bij aanmelding kon worden gekozen uit drie soorten menu’s: vlees, vis en vegetarisch. Elise 
Vermeulen en haar collega’s van CleVer Catering hebben verrukkelijk gerechten gemaakt. 
Complimenten! 
Vijf bestuursleden van Vitesse Delft hebben de gerechten en drankjes uitgeserveerd. Zij hebben dit 
met veel verve gedaan, alsof dit hun dagelijkse werk was. Fantastisch! 
Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet. Het is een grote verwennerij geworden waaraan alle 
vrijwilligers van Debora met veel plezier terug zullen denken. 
 
 


