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Beide bestuursleden ontvangen me in het 
Rode Kruisgebouw aan de Selfhelpweg en trak-
teren me op een stukje geschiedenis. “In 1859 
trok Henri Dunant zich het lot aan van alle 
gewonden, die bleven liggen op het slagveld 
van Solferino. Hij wilde hun leed verzachten.”  
Na een periode waarin het Rode Kruis uitdijde 
(“Ik ben nog commandant van het geneeskun-
dig peloton Zuidwest Friesland geweest, de 
opvolger van de Burger Bescherming”) beperkt 
het Rode Kruis zich weer tot haar kerntaken: 
“Evenementen, noodhulp en hulp waar nodig. 
Overigens zijn we het enige Rode Kruis in 
Friesland, dat zelfstandig als afdeling opereert; 
de rest valt onder het District Friesland.”  

VIJFTIG AANVRAGEN PER JAAR
Westra leidt mensen op voor inzet bij evene-
menten, zo’n vijfenzeventig per jaar. “Het jaar-
lijkse feest in Workum, concerten, de intocht 
van Sinterklaas, carnaval, de 11 Stedentocht, de 
Sneekweek. Bij de route van de Mar-a-thon kan 
niet overal een auto komen. Daar fietsen men-

sen van ons mee die voorzien zijn van alles wat 
nodig is, zoals verbandmiddelen, blarenprik-
sets en AED. We krijgen aanvragen uit andere 
regio’s zoals Harlingen, Joure, Heerenveen en 
Leeuwarden. Vorig jaar zijn we ingesprongen 
bij de komst van de Reuzen tijdens KH2018.” Al 
die aanvragen komen op een whiteboard van 
ettelijke vierkante meters te hangen. “Mensen 
kunnen zich dan inschrijven voor de evene-
menten die ze leuk vinden. Kijk, voor de eind-
post van de Elfstedentocht in Bolsward hebben 
zich al zo’n twintig mensen ingeschreven. 
Wat ik bij alle evenementen doe, is nagaan dat 
ervaren en minder ervaren mensen bij elkaar 
worden gezet. Vervolgens monitor ik hoe dat 
uitpakt en of ze steeds zelfstandiger kunnen 
werken. ” 

STERKE VERHALEN OP 
FEESTEN EN PARTIJEN
Aanwezig zijn op evenementen is een garantie 
voor sterke verhalen op feesten en partijen. 
“Tijdens de Sneekweek kwam op het Startei-

land een jongeman naar de Rode Kruis tent, 
letterlijk lopend op zijn hakken: kunnen jullie 
me helpen? Wat was er gebeurd? Hij was in be-
schonken toestand op zo’n hekje geklommen 
met een punt. Die punt spietste door zijn ene 
voet, waardoor hij van schrik met zijn andere 
voet op de tweede punt stapte. Misschien kun 
je beter even naar het ziekenhuis? 
Nee, dat was niet de bedoeling. We 
hebben hem opgelapt, gezorgd 
dat hij met een schone wond 
(nog steeds op zijn hakken) 
weer blij weg kon lopen.” 

BOOT EN MEER
In de garage van het Rode Kruis-
gebouw staat een snelle boot, die 
gebruikt wordt bij vaarevenementen, zoals de 
Sneekweek.  “Ja, we hebben al het materiaal dat 
nodig is”, vertelt Bootsma. Nu nog wat extra 
mensen; als ik iets doe, dan moet het groeien. 
Het valt niet mee meer voor een 65-jarige om 
op een skûtsje te klimmen als die is om gegaan. 
“Voor de jongere generatie moet klimmen 
lichamelijk geen probleem zijn. Door nu één 
keer per maand op zaterdagochtend een bij-
eenkomst te organiseren voor deze doelgroep, 
hoopt het bestuur tegemoet te komen aan 
studerende jongeren (16-25 jaar). Verder zijn 
dertigers en veertigers, die al wat meer geset-
teld zijn, welkom op de maandagavond.

Wat veel mensen waarschijnlijk niet weten 
is, dat vrijwilligers van het Rode Kruis tijdens 
de Sneekweek een vaste plek hebben in de 
Martinikerk en rondfietsen in de stad.  

“Tussen 21.00 en 03.00 uur zijn we present in 
de binnenstad. Als het nodig is springen we 
in. Jongeren voelen de impact van drank niet 
aankomen. Dan gaat zo ineens het licht uit.  
We checken of ze helder worden en goede ant-
woorden geven. Afhankelijk van hun toestand 
bellen we de ouders of zorgen we dat ze terecht 
komen in het ziekenhuis. 

ROTONDE MET SLAKKENGANG 
Westra sluit af met een anekdote. “Een 
aantal jaren geleden moest ik met de 
rolstoelbus een aantal ouderen vervoe-
ren van Leek naar Bolsward. Chauffeur, 

u rijdt toch wel rustig en zet ons toch 
wel goed vast, vroegen ze. Wat bleek: een 

vorige keer waren ze op pad geweest met een 
chauffeur die de ‘bokkenpruik’ op had en reed 
als een idioot. Ik heb toen de rotonde van Joure 
als een slak gereden. Eerst waren ze muisstil, 
later gingen ze een beetje praten en daarna 
kwamen ze helemaal los. Chauffeur, je krijgt 
een tien zeiden ze. Daar krijg je energie van.” 

OPEN HUIS 25 MEI 
Hopelijk trekt de energie en het enthousiasme 
van het bestuur nieuwe mensen over de streep.  
Ze zijn welkom op het Open huis op zaterdag 
25 mei van 10 tot 17 uur op het Schaapmarkt-
plein in Sneek. 

Hoe trekken we een jongere 
generatie (18 jaar en ouder) over 
de streep? Hoe dagen we deze 
groep uit om actief te worden 
bij het Rode Kruis?  ‘Krasse 
Knar’ Jan Bootsma (al 65 jaar 
betrokken bij de Scouting, 39 
jaar actief bij het Rode Kruis en 
één van de eerste Waterpoorters 
van Sneek) en ‘oudere jongere’ 
Wiebe Westra (al meer dan 30 
jaar betrokken bij het Rode Kruis 
en actief bij LSC) legden hun oor 
te luisteren bij ‘jonkies’ die deze 
stap al gemaakt hebben. Die 
kwamen met een kort en bondig 
advies. Laat zien wie het Rode 
Kruis is: 160 jaar na oprichting 
nog ‘alive and kicking’. Laat zien 
wat het je brengt: een nuttige, 
voldoening gevende, leerzame en 
leuke vrijetijdsbesteding. Op de 
open dag 25 mei aanstaande dus 
alle gelegenheid om nog meer 
enthousiaste verhalen te horen.

OVER DE STREEP
JAN BOOTSMA EN WIEBE WESTRA VAN RODE KRUIS SÚDWEST FRYSLÂN

Wacht niet tot de combinatie 
zorg en werk je teveel is!

Maak mantelzorg bespreekbaar! Daarvoor is het gratis maandelijkse 

spreekuur werk & mantelzorg!
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Chantal Hoevers Prins 

is erkend mantelzorgmakelaar 
en helpt mantelzorgers 

TEKST EN FOTO’S  RIEMIE VAN DIJK

Meer informatie vindt u op: www.rodekruis.nl/fryslan
en op facebook: @rodekruisswfFO
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Jan Bootsma en Wiebe Westra op de  
speciale boot van Rode Kruis Súdwest Fryslân.
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