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“ZONDER ONZE 305 VRIJWILLIGERS STAAN WE NERGENS!”
M, DE ERFGOEDCEL, HET STADSARCHIEF EN DE BIB LEUVEN ZETTEN
VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER
De Leuvense culturele organisaties, M, de erfgoedcel, het stadsarchief en de
bibliotheek hebben samen een stevig uitgebouwde vrijwilligerswerking. Exact met z’n
305 zijn ze goed voor vele duizenden uren extra werk. “Zonder onze vrijwilligers staan
we nergens,” getuigt schepen van cultuur Denise Vandevoort.
“Het is goed dat ze tijdens deze Week van de Vrijwilligers extra in de bloemetjes gezet
worden. Een gewone ‘dank u’ volstaat nauwelijks als beloning voor het vele werk dat zij op
zich nemen. Taart, cava, boekenleggers, boekjes … horen daar zeker bij. De vrijwilligers
nemen immers een veelvoud aan taken op zich, gaande van licht administratieve taken over
inhoudelijk werk en ook logistieke opdrachten. Zonder hen staan we nergens, want al deze
opdrachten vormen een essentiële schakel in de werking van onze diensten. Vooral
digitaliseren en inventariseren ligt daarbij goed in de markt,” vertelt Denise Vandevoort.
COCKTAILJURK VAN PAPERCLIPS
De vrijwilligers van de Leuvense Erfgoedcel, zetten hun schouders onder een
digitalisatieproject. Voor Erfgoedplus.be, de erfgoeddatabank, registreren ze affiches en
religieus erfgoed, fotograferen ze collecties en ondersteunen ze het project bijvoorbeeld ook
op vlak van IT. Jef, Luc, Danny en Peter zijn ondertussen onmisbaar geworden voor de
Erfgoedcel. Zij worden verwend met publicaties over Leuven en een boekenboek.
Stadsarchief Leuven kan een mooi digitaal archief voorleggen dankzij de
vrijwilligerswerking: 50 enthousiastelingen storten zich al enkele jaren op het project Itinera
Nova, te volgen op de gelijknamige website. Daarnaast zijn er nog 10 andere vrijwilligers die
zich bezig houden met typische archieftaken zoals het opschonen van het archief, het
fotograferen van bijzondere stukken en inventarisatie. Leuk weetje: het opschonen van het
archief leverde zoveel paperclips op dat de vrijwilligers er een cocktailjurk van maakten, the
Love Boat waardig.
Vanaf 9 maart starten stadsarchief en erfgoedcel bovendien met 20 nieuwe vrijwilligers voor
een project rond de wederopbouw na WO I. Deze 20 nieuwe gezichten passen perfect in het
ietwat atypische vrijwilligersprofiel van het archief: vrouwelijk, heel jong en allemaal heel
actief.
De Bib Leuven is met haar 108 vrijwilligers een grote slokop. Ook zij mogen rekenen op een
mooi, gepersonaliseerd cadeautje: een leuke boekenwijzer en het allerkleinste boekje ter
wereld. De vrijwilligersploeg van de bibliotheek kleurt grotendeels vrouwelijk. Ze nemen heel
diverse taken op zich: voorlezen als voorleesoma of -opa bij Alfapret, de Spelotheek
(uitleendienst van speelgoed voor kinderen met bijzondere noden) draaiende houden,
rondleidingen geven in de bib, de uitleendiensten in de gevangenis verzekeren en vooral
zorgen dat de 270.000 materialen die de bibliotheek en haar filialen rijk zijn altijd terug netjes
op hun plaats raken.
Elke vrijwilliger heeft zijn eigen verhaal, maar het allermooiste is allicht nog het verhaal van
Solé Pelgrims: zij werkte jaar en dag als vaste medewerker van de bib en ging daags na
haar officieel pensioen gewoon verder met haar werk … als vrijwilliger.
20.000 PRENTEN DIGITALISEREN

De 133 vrijwilligers van M vormen, net als de andere vrijwilligers, een hechte groep. Samen
brachten ze het afgelopen jaar zo’n 7.510 uren door in M. Naast vrienden aan huis, zijn ze
een essentiële schakel tussen het museum en het publiek. Zo nemen ze verschillende taken
op zich: ze onthalen groepen, verwelkomen bezoekers, ondersteunen de perswerking en de
administratie, helpen een handje in de bibliotheek of het prentenkabinet, enzovoort.
Hoogtepunten voor de M-vrijwilligers in 2015 waren zonder twijfel M-idzomer en de zilverclub
die op hun vraag werd verlengd. De komende jaren werken ze ook volop aan de
inventarisatie en digitalisatie van de meer dan 20.000 prenten uit de prentencollectie van het
museum. Tijdens deze feesteditie van de Week van de Vrijwilliger zet M hen graag in de
bloemetjes, met een lekker stukje taart en een glas cava.
“Wie zelf interesse heeft om deze fijne ploeg te versterken, mag zich altijd aanmelden via de
personeelsdeskundige van de directie cultuur, te bereiken via mia.vervoort@leuven.be,”
voegt Denise Vandevoort toe.
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