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Acht jaar geleden startte de Éngele van Zitterd-Gelaen als een kleinschalig initiatief, 
maar inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een cruciale voorziening voor honderden 
inwoners. ‘Actie warm hart’ van KRO-NCRV heeft ze genomineerd voor een geldprijs. 
En die kunnen ze heel goed gebruiken. 

 

 

(©) Francoise Petersen 

Jolanda Simons (links) en Monique Zandkuijl-de Jong zijn twee vrijwilligers die al sinds het begin 
betrokken zijn bij de Éngele van Zitterd-Gelaen 

Het is een komen en gaan in de vestiging aan de Pastoor Jacobsstraat in Sittard. De kapper 
knipt er driftig op los, achter in de zaak worden groenten en fruit zorgvuldig uitgekozen en 
ook bij de kledingrekken staan mensen. „Inmiddels hebben we zo’n driehonderd cliënten. 
Sommigen komen eens per maand, andere wekelijks”, vertellen Jolanda Simons en Monique 
Zandkuijl-de Jong. 
Beide dames zijn sinds het ontstaan, in december 2013, betrokken bij het initiatief. „We 
helpen mensen die het financieel lastig hebben. Bij de start hebben we ons vooral gefocust 
op mensen die op de wachtlijst staan bij de Voedselbank en zo tussen de wal en het schip 
belanden, maar inmiddels helpen we ook mensen zonder schulden, die gewoon echt even 
niet kunnen rondkomen”, vertelt Jolanda bevlogen. 
De twee vrijwilligsters weten waar ze over spreken. „Ik heb zelf een tijd lang als 
alleenstaande moeder rond moeten zien te komen”, vertelt Jolanda, terwijl Monique 
momenteel zelf een schuldsaneringstraject doorloopt. „Geldproblemen worden vaak 
veroorzaakt door externe factoren waar je geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld door het 
overlijden van een partner of zakelijke tegenslag, maar hier komen ook gedupeerden van de 
toeslagenaffaire”, vertelt Monique. 



De Éngele van Zitterd-Gelaen zijn door het programma Actie warm hart van KRO-NCRV 
genomineerd. De winnaar ontvangt 10.000 euro, de tweede plek is goed voor 5.000 euro en 
de nummer drie mag 2.500 euro bijschrijven. „Een van onze vrijwilligers heeft ons 
opgegeven. Echt heel erg lief. We zijn namelijk afhankelijk van donaties aangezien we geen 
subsidie ontvangen.” Over dat laatste klagen de dames overigens niet. „Als je je niet zelf 
kunt bedruipen heb je geen bestaansrecht. Ons contact met de gemeente is prima en ze 
helpen ons op andere manieren”, willen ze maar even gezegd hebben. Verder houden ze 
snuffelmarkten die voor extra inkomsten zorgen. 
Ze ontkennen niet dat de geldprijs welkom zou zijn. „We hebben te weinig koelingen om alle 
groente en fruit op te slaan, een airco zou handig zijn en ook verduurzaming van het pand 
staat op onze wensenlijst. Daarom hopen we dat veel mensen op ons zullen stemmen”, 
vertelt Monique. „Al zijn donaties ook welkom”, besluit Jolanda. 

 
Stemmen kan via: www.kro-ncrv.nl/acties/actie-warm-hart. 

 

https://kro-ncrv.nl/acties/actie-warm-hart/inzendingen/engele-van-zitterd-gelean

