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Hoi, mijn naam is Hetty Kramer-Wezelman 
en mij is gevraagd een week lang het vrijwil-
ligerswerk in het winkeltje van Ethiopië te 
beschrijven.

Officieel heet onze winkel ‘Bet Tesfa’ (huis 
van barmhartigheid), maar op Urk noemt ie-
dereen ons het winkeltje van Ethiopië. Onze 
winkel wordt gerund door vrijwilligers. In to-
taal zeventien vrouwen en twee mannen (Co 
de Boer, Anna ten Napel, Antje Kramer, Jan-
nie van Eerde, Diet Vonk, Matty Keuter, Marie 
Schraal, Marretje Post, Trieneke Noorloos, 
Zwannie Trapman, Dinie Pasterkamp, Co 
van Slooten, Truus Schraal, Jantine Kapitein, 
Hetty Kramer, Jannie en Grietje Weerstand, 
Willem Jan Wakker en Johannes Koffeman). 
Wij noemen onszelf ‘de dames van het win-
keltje’. Sinds twee jaar ben ik de coördinator 
van de winkel. Ik heb deze taak op mij geno-
men, omdat ik al namens de winkel in het 
bestuur van de Stichting ISEE zat. Een hele 
leuke en vooral ook dankbare taak.

Maandag
Op maandagmiddag is de winkel gesloten 
voor onze klanten, maar er wordt dan wel 
enorm veel werk verzet door de dames. Op 
zaterdag heeft Willem Jan de kledingcontai-
ner, die op de hoek bij de Boni staat, geleegd. 
Ook deze keer zat de container tot de nok 
toe vol. Om 14.00 uur is de deur open en 
komen er ongeveer tien dames binnen die 
vol enthousiasme aan hun taken beginnen. 
De winkel wordt gesopt door Jannie, zodat 
het er fris uitziet voor de verkoop. De zakken 
worden één voor één geleegd op de uitzoek-
tafel. We hergebruiken de afvalzakken als 
ze niet kapot zijn, want ook wij zijn zeer mili-
eubewust bezig, Als de kleding op tafel ligt, 

gaan we sorteren. De kleding die geschikt 
is voor de winkel wordt gelijk doorgescho-
ven naar de strijkdames en wordt daarna 
opgehangen in de opslagruimte. Maar niet 
alle kleding is helaas voor ons bruikbaar. Wij 
krijgen ook vaak afvalkleding binnen, waar 
wij niets mee kunnen, maar waar we wel veel 
stortkosten voor moeten betalen. Dat maakt 
ons wel eens verdrietig, want die hoge stort-
kosten gaan weer van de winkelopbrengst 
af. De tweede keuskleding, spijkerkleding, 
inclusief schoenen, gaan naar andere zijstro-
men zoals Afrika, Libanon of Roemenië, Wij 
verzamelen deze kleding in een container 
die bij Waypoint op het terrein staat. Ook 
Riekelt van Stichting KOEH (Kom Over En 
Help) komt vanmiddag zijn kledingzakken 
ophalen. Tien in totaal deze keer. Na het 
uitzoeken gaan we gezellig thee drinken met 
elkaar. Het weekend wordt besproken en lief 
en leed wordt gedeeld. Het is half vier en we 
gaan met zijn allen in de winkel de kleding 
controleren en aanvullen, daar waar nodig. 
We doen de paspoppen weer iets nieuws 
aan, zodat de klanten deze week iets te 
guuzen hebben. We maken wat leuke foto’s 
voor onze volgers op Instagram, hangen het 
plastic nog buiten voor de ROVA, en dan zijn 
we om 17.00 uur klaar met ons werk.

Dinsdag
Vandaag is de winkel van 14.00 tot 17.00 
uur geopend. Marie en Marretje zijn de 
verkoopdames. Dinsdag is altijd de drukste 
dag van de week. Onze klanten weten dat 
er maandag nieuwe kleding is opgehangen. 
Dus zodra het bordje ‘open’ buiten staat, 
stroomt onze winkel vol met blijde klanten. 
Ook klanten uit Friesland, Kampen, Emme-
loord en Enkhuizen weten ons inmiddels te 
vinden. Want ze weten dat de Urkers mooie 
kleding dragen en deze aan ons doneren. 
Vandaag kwam er een vrouw uit Alkmaar 
met haar vriendin uit Dronten onze winkel 
bezoeken. Met twee tassen vol kleding en 
met de complimenten voor onze najaars-
collectie, verlaten ze de winkel. Ook heel 

veel klanten uit Urk komen graag bij ons 
winkelen, want er is volop keuze in dames-, 
heren- en kinderkleding. De kleding die er 
hangt is netjes. Iemand zei eens: ,,bij jullie 
koop je tweedehands kleding, maar voor 
je gevoel loop je met nieuw de winkel uit.” 
Ondertussen zijn de uitzoekdames ook weer 
aanwezig, want de Boni-container puilde uit. 
We merken dat de moeders de zomerkleding 
opruimen, zodat de najaarskleding er in kan. 
Piektijden dus voor ons vrijwilligers. Alle kle-
ding wordt, net als op maandag, gesorteerd 
en gestreken en opgehangen. Ook neemt Co 
wat kleding mee om te wassen. Ja ook dat 
doen wij! Een hele klus, maar met de dames 
is het altijd gezellig. Rond half vier drinken wij 
een kopje koffie en vullen we de winkel weer 
aan, want het was enorm druk, ondanks de 
regen. Om 17.00 uur tellen wij de kas. Altijd 
spannend wat de opbrengst is van de dag. 
De opbrengst wordt zoals altijd gedeeld in 
onze Appgroep.

Woensdag
Ik werd gebeld door een bezorgde moeder of 
ik in de Boni-containerzakken wilde kijken of 
er een sigarendoosje tussen de kleding zat. 
Dit was per ongeluk meegegaan in de zakken 
voor Ethiopië. In het doosje zaten wat spaar-
centen. Dus voor de derde keer deze week 
trommelde ik de uitzoekdames op om de 
container te legen en te gaan sorteren. Deze 
lading veel nette kleding met kaartje er nog 
aan, schoenen, riemen, broeken, hoeden en 
mooie babykleding. En jawel in de laatste zak 
zat het spaarpotje. Je begrijpt dat de moeder 
blij was, want het zijn dure tijden voor ons 
allemaal. De winkel draait volop. De ver-
koopdames Dinie en Zwannie hebben veel 
klanten met kinderen. Maar ook aan hen 
hebben wij gedacht. Onder de trap zit een 
mooie speelhoek, zodat de moeders rustig 
kunnen winkelen terwijl de kinderen spelen. 
Bij het weggaan mogen ze altijd een snoepje 
uit de pot kiezen. Heerlijk vinden ze dat. Om 
17.00 uur gaat onze laatste klant de deur uit 
en sluiten wij de winkel af.

Donderdag
Op donderdag heeft Johannes de container 
naast de winkel geleegd. Om 14.00 uur gaat 
de winkel open. Co van Slooten staat achter 
de toonbank en Diet, Jannie, Co, Antje, Anna 
en Hetty zoeken de kleding uit. De dames 
Weerstand staan te strijken en Marie komt 
gezellig thee voor ons zetten. We hoorden 
een verhaal van een moeder die zo blij was 
met onze winkel. Ze heeft zorgen over hoe 
ze de gasrekening moet gaan betalen deze 
winter. Doordat ze bij ons voordelig nette 
kleding kan kopen, kan ze iets meer over-
houden in haar budget. Het mes snijdt dus 
aan twee kanten. Wij zijn namelijk blij dat wij 
door de opbrengst van de winkel onze pro-
jecten kunnen blijven steunen in Ethiopië. 
Twee toeristen komen net voor sluitingstijd 
nog even binnen. Ze deden een ginkiestocht 
en kwamen de winkel tegen op de route. 
Hetty zet de afvalcontainer aan de weg, die 
vrijdagmorgen geleegd wordt door De Vries 
recycling. Daarna sluiten wij de winkel en zit 
onze werkweek erop.

Wij hebben een heerlijke groep vrijwilligers, 
die altijd klaar staat voor de winkel en voor 
elkaar. Wij zeggen dan ook: ,,we doen het met 
zijn allen.” Wij werken voor de allerarmsten 
in Ethiopië, maar we zien ook om naar onze 
naasten op Urk. Want ook op Urk kan de 
nood soms hoog zijn. Graag nodigen we jullie 
uit eens gezellig bij ons te komen winkelen. 
Laat je verrassen door onze mooie kleding. 
Misschien vind je het zelfs leuk om vrijwilli-
ger(ster) te worden. Vraag in de winkel naar 
de mogelijkheden. 
Ons adres is: Wijk4 -102. Wij zijn te volgen 
op Instagram: Bettesfa_urk

OP HET WERK
Urkers vertellen over hun werkweek. Van stucadoor tot stuwadoor, van boekhouder tot boekbinder, van visserman tot visverkoper. 

Meld jezelf (of iemand anders) aan via redactie@urkerland.nl.


