Vrijwilliger(s) in beeld
Stadsherstel zet zich in om zo veel mogelijk mensen van de
gerestaureerde panden mee te laten genieten. Dankzij de trouwe
hulp van vijftig enthousiaste vrijwilligers kunnen we prachtige
Vrienden- en publieksactiviteiten organiseren.
Riet (77) en Piet (78) Bresser uit Amstelveen springen al jaren bij,
vooral in de Vondelkerk.

Vrijwilliger sinds:
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Piet: “Het moment dat Stadsherstel voor het eerst om hulp
vroeg, in 2004.” Riet: “Als we in
de Vondelkerk staan horen we
zo veel bijzondere verhalen. Een
kroegmiddag zonder alcohol!”

Post verpakken.

R: “Dat is mijn schuld, ik was door
werk gewend om grote partijpost te
verwerken. We doen met een vast
groepje van tien man altijd de Vriendenpost, dan praten we lekker bij.
Maar niet teveel want je maakt zo een
domme fout.”

Mooiste
Stadsherstelmoment:

R: “De Vondelkerk is een
feestelijke kerk, mensen huren de geweldige ruimte voor
o.a. bruiloften en recepties.
Dat is heel vrolijk. Vaak komen ze de zaal tijdens de
openstelling extra inspecteren. Op een keer was er een
verloofd stel, dat precies
had bedacht wie wel en niet
naast elkaar mocht zitten op
hun bruiloft. Ze zijn de hele
middag bezig geweest om
de stoelen en banken in alle
mogelijke opstellingen neer
te zetten! Ik zei: “Prima, als je
het maar weer opruimt.”

Een goed bewaard
Stadsherstelgeheim…

P: “Zijn de mooiste toiletten van Amsterdam, in de
catacomben van de Vondelkerk. Ik zeg altijd tegen
de dames: kijk ook even bij
de heren!”
Riet en Piet Bresser bij de openstelling
van de Foeliepanden.

Voor Stadsherstel omdat:

R: “Onze dochter en kleindochter
in het centrum van Amsterdam
wonen. Voor deze twee meiden
moet Amsterdam mooi blijven,
waar nodig hersteld. Daar zorgt
Stadsherstel voor, daarom ben ik
Vriend geworden.”

Amsterdam is…

P: “Thuiskomen. Riet en ik waren
buurkinderen en wonen al ons
hele leven in Amstelveen,” R:
“Maar de grens tussen Amstelveen en Amsterdam is heel dun.
Piet was bloemenexporteur, we
hadden door de onderneming
nooit tijd om weg te gaan. We
wandelden in onze vrije tijd
langs de grachten, dat voelde
als vakantie.”

En verder in mijn leven…

R: “Ben ik de oppas van onze
hele buurt, voor kinderen en
honden en natuurlijk voor ons
kleinkind. Dat doen we samen.”
P: “Ik zing in het koor van café
Welling en we zetten ons in
voor het Amstelveense openluchttheater. ”

