
PERSBERICHT 
 
[chapeau] 
Een pluim voor Nicole’s Huiskamer 
 
 “Zonder vrijwilligers zou de stichting niet bestaan” 
 
Het was gezellig druk, op woensdagochtend 8 juli in Nicole’s huiskamer in Bovenkarspel. Alle 
vrijwilligers werden die dag verrast met een oorkonde. En er was taart, gebracht door wethouder 
Henk Flierman. Samen met Bep Bregtman van Welzijn Stedebroec, kwam hij de vrijwilligers 
persoonlijk een pluim geven. Als dank voor hun inzet voor de jongeren die dagelijks terechtkunnen 
in de huiskamer van Nicole van Rooij. 

 
Nicole van Rooij, voorzitter van de Stichting Nicole’s Huiskamer, nomineerde de hele groep 
vrijwilligers van Nicole’s huiskamer voor een pluim: “Het leek me zo gaaf om op deze manier de 
vrijwilligers te eren! Zonder hen zou de stichting niet bestaan!” 

 
De dagelijkse opvang en begeleiding voor jongeren, vindt letterlijk plaats in de huiskamer van Nicole: 
“Het is gegroeid uit wat ik voorheen samen met mijn man deed. Ik werk aan huis als therapeut en 
daarnaast hadden we pleegkinderen. Ons huis stond altijd open, gewoon omdat we vonden dat 
jongeren het verdienen om ergens hun verhaal kwijt te kunnen. Inmiddels is mijn man overleden, 
maar de opvang is enorm gegroeid. We zijn zelfs verhuisd naar een groter huis om meer jongeren te 
kunnen ontvangen. En alles wordt gerealiseerd door vrijwilligers en donaties.” 

 
Rechterhand 
Nicole nomineerde alle vrijwilligers met een speciale vermelding voor Marjan (‘die kan ik 
altijd inzetten’), voor Laurée en Victor (‘vanwege de uitjes en vakantiebegeleiding’), voor 
Edwin (‘die de hele verbouwing deed) en voor Erika Groenendijk: “Erika is mijn rechterhand. 
Zij heeft geholpen alles te professionaliseren, zodat we er een officiële stichting van konden 
maken.” 
 
“Ik doe iets wat mijn hart verwarmt,” vertelt Erika Groenendijk. “Als ik zie dat mensen blij 
zijn omdat hun kind het leven weer leuk vindt, dan is dat hartverwarmend! Maar ik hoef niet 
zo nodig in de krant. Ik geef gewoon vanuit mijn hart. Ik heb ook altijd zoveel van andere 
mensen gekregen! Als je dat maar wilt zien, daar gaat het om. Dat willen we de kinderen ook 
meegeven.” 
 
De maandelijkse Pluim 
De gemeenten in Westfriesland werken samen met de gemeenten in de regio Alkmaar aan 
de campagne ´Dat is heel normaal in onze gemeente´. De maandelijkse Pluim is bedoeld voor  
inwoners die een ander helpen of die zichzelf goed kunnen redden, ondanks bijvoorbeeld 
tegenslag door ziekte.  
 
Draag zelf iemand aan! 
Ook u kunt iemand aandragen voor de Pluim. Kijk op www.datisheelnormaal.nl/pluim  of 
vraag ernaar in het gemeentehuis. Op de website leest u ook het hele verhaal van Nicole en 
haar vrijwilligers. 
 

http://www.datisheelnormaal.nl/pluim

