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HET GOOI GEEFT

om mijn kinderen mee te geven dat er mensen zijn die het minder heb-
ben dan wij. Gelukkig heb ik een man die genoeg verdient voor ons 
gezin, waardoor ik de tijd heb om mij voor hen te kunnen inzetten.”                                                                                                                                       
Ook andere vrouwen uit het Gooi meldden zich spontaan aan om als 
vrijwilliger te komen helpen. Achterin de zaal staan 
Sandra Dijkman en Eveline Liem zorgvuldig kinderkleertjes 
op te vouwen. Eveline: “Zolang deze mensen hier zijn, moe-
ten we zorgen dat zij het goed hebben. Daar werk ik graag 
aan mee.” Kitty Blom is druk met het sorteren van speelgoed. 
“Ik vind het fi jn om zo iets te kunnen bijdragen. Wij zou-
den zelf  toch ook graag hulp willen als het hier oorlog was?”                                                                                                             
Ze herinnert zich nog goed twee Syrische jongens van vijftien jaar die 
zo graag een stapelbed wilden hebben. “Precies op dat moment laadde 
een man een stapelbed uit zijn auto. Een enorm toeval. De jongens waren 
zo blij. En de man vond het leuk om te zien naar wie zijn bed toeging.”  

TOKKIEGEDRAG  
Caroline Meijer heeft net twee plastic tassen met knuffels en kleding 
afgezet en haalt het slot van haar hippe omafi ets. “Ik vind het een 
fi jn idee dat mijn spullen een bestemming krijgen. Eerder heb ik bij 
het Rode Kruis al twee oude winterjassen van mijn vriend gebracht. 
Ik hoorde dat ze mensen zoeken om taalles aan Syriërs te geven, dat 
zou ik graag willen. Zij zijn óók het Gooi. Ik kan me niets voorstellen 
bij toestanden zoals in Geldermalsen. Tokkiegedrag vind ik dat.”                                                                                                                                            
  Als de Syrische Khaled binnenkomt, omhelst Eveline hem enthou-
siast met drie kussen: “Hoe is het met de baby? Is er nog kraamhulp 
geweest?” “Kraam. Hulp,” articuleert Eveline als Khaled het niet 
snapt. Tegen de anderen: “Hij is net vader geworden van een vierde 
zoon. Zo’n lieve man. Nu komt hij ons helpen. Hoe schattig is dat?”                                                                    
Het team van Elk Gooisch Matras Komt Van Pas heeft via de 
Hockeyclub Naarden bemiddeld voor Khaled en zijn gezin. “Heren 
1 had een hockeydag georganiseerd voor kinderen van vluchtelingen. 
Daar was Khaled ook met zijn zoon. Toen we hoorden dat zijn hoog-
zwangere vrouw nog niet genoeg spullen voor de baby had, deden we 
een oproep op Facebook. Daar kregen we tientallen reacties op. 
In korte tijd hadden we een complete uitzet bij elkaar. Ook heeft 
iemand geld geschonken voor drie dagen kraamhulp. Kijk, daar krijg 
ik nou tranen van in mijn ogen!”

WAAROM WILLEN 
MENSEN HELPEN?
Over altruïsme – onbaatzuchtige hulp aan 

anderen – zijn de meningen van wetenschap-

pers verdeeld. Mensen kunnen verschillende 

motieven hebben om anderen te helpen 

zonder tegenprestatie. Wederkerigheid speelt 

een rol. Jij hebt iemand geholpen en verwacht 

om die reden dat je deze hulp zelf in de toe-

komst ook zult krijgen. Het kan ook zijn omdat 

anderen dan beter over je denken en je trots op 

jezelf kunt zijn om je goede daden. Bovendien 

geeft het een goed en warm gevoel om hulp te 

verlenen. Je kunt er je schuldgevoel mee weg-

nemen, als jij het zelf beter hebt dan die ander. 

Je wilt van die onprettige gevoelens daarover 

afkomen door iets van je spullen of geld af te 

staan. Volgens de onderzoeker Batson (1991) 

willen mensen graag helpen vanuit het verlan-

gen om het welzijn van een ander te vergroten. 

Hierbij is empathie van groot belang. Zij voelen 

mee met het leed van de ander. Mensen met 

een lagere empathie zijn vaak minder geneigd 

tot onbaatzuchtige hulp. 

Altruïsme beperkt zich niet uitsluitend tot fami-

lieleden, vrienden of bekenden. Het kan ook in 

het belang van een groep zijn. Iemand die over 

veel geld beschikt, heeft de mogelijkheden om 

daarmee te helpen. Anderen zien dat en zullen 

deze persoon sneller vertrouwen, waardoor ze 

eerder geneigd zijn tot samenwerking. 

‘IK MAAK ALLEEN 
MAAR POSITIEVE 

DINGEN MEE’

‘BUSSUM-ZUID 
400 OKÉ/1200 NEE’ 
Hoe genereus ook, ook in het Gooi zijn er kritische 

noten te kraken over de komst van vluchtelingen. 

Eind januari bijvoorbeeld verzetten bewoners van 

de wijk Oostereng-Zuid in Bussum zich tegen de 

komst van een groot AZC vlakbij hun wijk. De actie-

groep ‘Bussum-Zuid 400 oké/1200 nee’ verzamelde 

1100 handtekeningen. Volgens woordvoerder 

Peter-Jan Schatens is deze actiegroep niet tegen 

asielzoekers, maar wel tegen de hoeveelheid: “Ons 

grootste bezwaar is de grootschaligheid. Mensen 

hadden tranen in de ogen, want ze krijgen een 

asielzoekerscentrum letterlijk in de achtertuin.”
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