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‘Als we de pijn kunnen verlichten, ben ik tevreden’
Tekst: Noëlle van den Berg
Fotografie: Toin Damen
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e een is al jarenlang
supporter, de ander
was professioneel
voetballer. Eén ding is zeker:
alle deelnemers van Football
Memories genieten zo van
herinneringen ophalen over
voetbalclub Willem II, dat de
dementie of eenzaamheid
even wordt vergeten. Hoe
zorgt Football Memories ervoor dat mensen met dementie weer helemaal opleven?

De Oude Glorie

Foto’s kijken en praten over bijzondere gebeurtenissen die te maken
hebben met jouw voetbalclub. Het
concept van Football Memories is
overgewaaid vanuit Schotland. Allemaal dankzij initiatiefnemer Arjen
Pijfers. Hij las in mei 2018 een artikel
over Football Memories en raakte zo
geïnspireerd dat hij het concept naar
Nederland wilde halen. Hij ging op
onderzoek uit, nam contact op met
Suzanne Albregts van Stichting Willem II Betrokken en zo geschiedde.
Een half jaar later was de eerste sessie
van Football Memories.

De bijeenkomsten worden begeleid
door vrijwilligers, onder wie oudkeeper Henk Lelieveld. Hij kwam in
1974 bij Willem II terecht als keeper
en is nog steeds met ‘zijn club’ verbonden. Henk maakte al een tijdje
deel uit van de zogenoemde ‘Oude
Glorie’. Een team met daarin oud-spelers van Willem II. Dat clubje zorgde
indirect voor Henks vrijwilligerswerk
bij Football Memories. Dat, en zijn
bewondering voor oud-doelman Chris
Feijt; een van de eerste deelnemers
van Football Memories. “Chris was
mijn idool. Hij was ook keeper”,>

Bijeenkomsten in het stadion van
Willem II met vrijwilligers en mensen
die te maken hebben met dementie,
geheugenverlies of eenzaamheid. Een
laagdrempelig, maar enorm effectief
concept. “Ouderen komen tijdens
Football Memories bij elkaar en halen
herinneringen op door plakboeken,
kaarten, vaantjes en foto’s. Dat is zo
fantastisch om te zien”, vertelt een
trotse Pijfers. “Wanneer je ze ziet opleven, besef je meteen waarom je dit
doet. Helemaal als je weet dat sommigen hun huis niet meer uit komen,
behalve voor Football Memories.”
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glundert Henk. “Dat hij deel uitmaakte van Football Memories, trok me
aan. Ik ben uiteindelijk gaan kijken
en nooit meer weggegaan.”

Genieten

Chris Feijt leefde volgens Henk echt
op tijdens Football Memories. “Ik heb
meegemaakt dat hij plots opstond en
zijn iconische bewegingen maakte.
‘Kijk eens wat ik deed als keeper!’ Hij
stond gewoon een show weg te geven! Dat was heel bijzonder gezien de
situatie waarin hij zat.”
De oud-keeper overleed in januari

2020, maar Henk prijst zich enorm
gelukkig met de tijd die hij dankzij
Football Memories met Chris heeft
mogen doorbrengen. Mede door hem
blijft Henk zich inzetten voor de Tilburgse club. En daar is hij erg trots
op. “Onze deelnemers genieten. Helaas zie je bij sommigen ook echt de
pijn die ze hebben. Dat kun je niet
wegnemen, hoe graag ik ook zou willen. Maar bij Football Memories doen
we ons best om die pijn wat te verlichten. Als dat lukt, ben ik tevreden.”
Jos Derksen – al jaren fan van Willem
II – neemt als vrijwilliger ook iedere
sessie plaats aan een tafel met twee of

drie deelnemers. Op tafel liggen zo’n
150 kaarten van oud-spelers: aan de
voorkant een foto, op de achterkant
informatie zoals de naam, leeftijd en
de jaartallen die bij de desbetreffende
speler horen. Genoeg voer voor Jos
om met deelnemers over in gesprek
te gaan.

Waardevol

Helaas zijn er vanwege de coronacrisis al een tijd lang geen bijeenkomsten. Voor Jos duurt het allemaal te
lang zo. “Als we weer mogen, sta ik
vooraan om weer te beginnen! Want
het werk dat wij met Football Memories neerzetten, is heel waardevol.
Voor ons, voor de deelnemers, maar
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ook voor de mantelzorgers.” Om in
de tussentijd contact te houden en
deelnemers betrokken te houden bij
Football Memories, hebben de vrijwilligers een maandblad gemaakt en
verschillende dingen bezorgd zoals
fotokaarten en een cadeaupakket.

En hoewel beide vrijwilligers volop
lof uitspreken over oprichter Pijfers,
is die nog lang niet klaar met zijn
ambities. Met de Stichting Football
Memories Nederland wil hij het initiatief uiteindelijk landelijk neerzetten
bij meerdere voetbalclubs, te beginnen bij RKC en FC Eindhoven. “Ik
ben trots op Football Memories bij
Willem II, maar we staan pas aan het
begin. Het is mijn droom om dit groot
te maken in heel Nederland. Wanneer
duizenden mensen deelnemen aan
Football Memories, ben ik pas écht
trots!”
> In een video op
www.footballmemories.nl deelt
oud-voetballer Kees zijn ervaringen
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