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Aanleiding
In 2012 ontmoette de Deense Ole Kassow de 97 jaar oude Thorkild, die elke dag op een
bankje voor het verzorgingshuis van de zon genoot, naast hem zijn rollator. Ole bedacht dat
de man het vast miste om op de fiets te kunnen stappen.
Deze gedachte liet hem niet meer los. Hij besloot een riksja te huren en reed
onaangekondigd naar het lokale verzorgingshuis om de bewoners een gratis ritje aan te
bieden. De volgende dag werd hij gebeld: ‘Kun je misschien terugkomen? De andere
bewoners willen ook.’ In de weken die volgde fietste Ole langs plekken waar de ouderen
vroeger woonden en werkten. Soms voelde het alsof hij in een uur fietsen een heel leven
door peddelde, als een soort magische tijdreis.
Dorthe Pedersen, consulent Zorg en Samenleven, was ook onder de indruk van Ole en zijn
riksja-avonturen met de ouderen. Samen schaften ze nog vijf riksja’ s aan en startte Cycling
Without Age. Het initiatief is actief in verschillende plaatsen in Denemarken en Noorwegen,
met ruim 300 riksja’ s en meer dan 2000 vrijwilligers. Het fenomeen is inmiddels ook
overgewaaid naar 18 andere landen.
In Canada en Duitsland wordt al langer gebruik gemaakt van custom built fietsen die
speciaal ontworpen zijn voor fietstochten met ouderen en mensen met beperkte mobiliteit.
De fietsen worden inmiddels ook gebruikt bij de behandeling van milde depressie; de
tochtjes hebben een positief effect op ouderen met depressieve verschijnselen en
dementerenden die agressief gedrag vertonen.
De Fietsersbond heeft dit initiatief naar NL gehaald onder de naam Fietsen Alle Jaren. De
eerste lokale initiatieven zoals bijv. in Nijmegen zijn van start gegaan.
Iedereen heeft recht op wind door zijn haar. Op herinneringen die opkomen als je langs
bekende plekken fietst, of gewoon een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur
gaat. Die herinneringen en gedachten horen bij ons en zijn uniek. Verhalen die als je ouder
wordt met jou zullen verdwijnen. Fietsen Alle Jaren combineert die verhalen met de vreugde
van een stukje fietsen.
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Start
De Fietsersbond Fryslan heeft destijds besloten om dit project ook in Fryslan op te starten.
Belangrijk in dit geheel was dat we een actieve afdeling hebben en in Albert van Dijk iemand
vonden die dit project als vrijwillige projectleider op zich nam. In het kort heeft dit inmiddels
geleid tot meerdere locaties waar we onze riksja’s inzetten om mensen een onbezorgd ritje
te bezorgen in de riksja. Bijna altijd mensen die zelf niet meer kunnen fietsen.

Bestuurders
Inmiddels hebben we bijna 30 vrijwillige bestuurders die 1 x per week of 2 weken een ritje
rijden op de riksja. Deze bestuurders zijn geworven via free publicity in wijk- en stadsblad,
vrijwilligerscentrales, - en bijeenkomsten, facebook, via eigen netwerken. Er zijn nu 13 vaste
ritten per week in de stad.

Intake / Opleiding bestuurders
Voordat de vrijwillige bestuurders worden ingezet, houden we eerst een intake gesprek. In
dat gesprek beoordelen we met name de motivatie en sociale vaardigheden van de
bestuurders. Vooral dat laatste is een belangrijke competentie voor het uitvoeren van de
taak. Vervolgens krijgen de toekomstige bestuurders een training op de riksja. Fietsen met
een riksja is toch even anders, als op een gewone fietsen. Met name het maken van
bochten moet je even leren. Elke riksja is elektronisch ondersteund. Dit betekent dat er geen
extra spierkracht benodigd is om te fietsen.

Vinden en binden
Het team bestuurders is een leuk, divers en enthousiast team. Toch zien ze elkaar niet vaak,
omdat ze veelal individueel werken. Een ieder heeft een dagdeel dat hij of zij met een riksja
fietst bij 1 van de instellingen. Om die reden vinden we het belangrijk om af en toe ook
gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. Hier delen we op een informele manier kennis
en ervaringen onder het genot van een hapje en een drankje. Zo hebben we dit jaar al voor
de tweede keer een eindejaarsborrel georganiseerd. Om de gemeenschappelijke identiteit te
benadrukken en ook professionaliteit uit te stralen hebben we alle bestuurders met een
T-shirt en een Jas uitgerust.
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Boekingssysteem
In mei 2018 hebben we ons landelijke boekingssysteem in gebruik genomen. Nadat we
vanaf het begin gebruik hadden gemaakt van de Google Agenda. Albert van Dijk is bij nauw
betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit nieuwe boekingssysteem dat landelijk
ontwikkeld is.
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Subsidies
Voor de uitvoering van het project hebben we subsidies ontvangen van het Mienskipfonds,
de Piet Poortmanstichting, de Rabobank cooperatiefonds en de Stichting Amelanderhof.
De riksja’s zijn mede gefinancierd door de betreffende instellingen zoals Abbingahiem,
Erasmushiem, Ludingawaard, wijkvereniging en wijkpanel Bilgaard. Wij hebben het
uitgangspunt dat de instellingen / organisaties waar wij de riksja’s inzetten tbv hun clientèle
de aanschaf van de riksja’s mede financieren. Dit om hun betrokkenheid te garanderen. In
principe gaat het om een 50 / 50 financiering. Vanuit onze subsidies zijn wij in de staat om
deze voor de helft te betalen. De dienstverlening van onze vrijwilligers voor het rijden van de
ritjes is om niet. Zowel naar de instelling als naar de passagiers. Dat laatste is heel
belangrijk, omdat wij als een van onze kernwaarden relationship hebben gedefinieerd. Een
gelijkwaardige relatie tussen bestuurder en passagier. Beiden beleven plezier aan de rit en
er is geen sprake van een klant - leverancier relatie.

Nieuwe instellingen, nieuwe riksja’s
Eerste riksja
OP 19 augustus 2016 hebben we, door een mooie samenwerking met Noorderbreedte de
eerste riksja feestelijk in gebruik genomen bij Abbingahiem in Leeuwarden. Lutz Jacobi (toen
tweede kamer lid van de PVDA) heeft het eerste
ritje gemaakt met de riksja. Voorafgaande aan deze
drukbezochte aftrap is heel wat werk verzet. Er
waren zeker al 8 vrijwillige bestuurders opgeleid.
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We konden direct van start in de stad. Zie voor een impressie dit Youtube filmpje van Omrop
Fryslân.

Tweede riksja
De tweede riksja hebben we kunnen aanschaffen samen met Woonzorgcentrum Erasmus
(Noorderbreedte) en op 28 oktober 2017 hebben we ook deze riksja in gebruik genomen.
Natuurlijk weer met een feestelijke gebeurtenis met taart en muziek van Mike en Suger. Ze
speelde natuurlijk;  in een rijtuigie(zie dit homemade filmpje op Youtube).

Derde riksja
De derde riksja hebben we kunnen realiseren in samenwerking met MFC Ludingawaard
(Palet) Het initiatief is inmiddel gegroeid naar een club van ca 20 vrijwilligers die regelmatig
ritjes maken. Op 25 mei 2018 hebben we de riksja van Ludingawaard weer op een zeer
feestelijk wijze ingebruik genomen. Dhr Zwart van de Provincie Frieslân heeft mede de
openinghandeling verricht. Zie dit filmpje op Youtube van Simon van de Woude . Dit was op
het zomerfeest van Palet in Bilgaard.
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Instellingen & organisaties
Hieronder een opsomming van de organisatie en instellingen waarmee samengewerkt wordt
Leeuwarden
● Woonzorgcentrum Abbingahiem Noorderbreedte
● Woonzorgcentrum Erasmus Noorderbreedte
● Kleinschalig Wonen de Jokse Paletgroep
● Woonzorgcentrum Greunshiem Paletgroep
● MFC Ludingawaard Paletgroep
● Buurthuis Bilgaard
● Thuiszorg het FrieseLand
● MFC Camminghaburen Paletgroep
● Nieuw Mellens Noorderbreedte
● Revalidatie Friesland Noorderbreedte
● Idesta zorgverlening Leeuwarden
● Ymedam Paletgroep Leeuwarden
● Sociaal Wijkteam Noord Amaryllis
● De Kazerne Noorderbrug
● De Hofwijck Paletgroep
● Leen een Fries (Zie filmpje)

7

In onderhandeling
Een taai proces
Organisaties waar gesprekken mee zijn gevoerd maar nog niet in de afrondende fase zijn
gekomen. We hopen dat we binnenkort weer de draad kunnen oppakken om zoveel als
mogelijk mensen weer de wind in het haar te kunnen laten voelen.
Augustus 2016
Woon Zorgcentrum De Hofwijck Paletgroep Leeuwarden
Eerste overleg gehad met Saakje van Straalen. Medewerker welzijn bij de Hofwijck en
Gruinshiem. Aantal keer langs geweest. We hebben nog samengewerkt op een de Fiets Fair
van de hofwijk. Tot een aanschaf van een eigen fiets was het niet gekomen. Wel hebben we
verschillende individuele ritten gemaakt.

Januari 2018
Wooncentrum Harenshuus Noorderbreedte St. Annaparochie
Door contact bij Noorderbreedte in Leeuwarden hebben ons zelf uitgenodigd bij het
Harenshuus. Deze woonlocatie is te klein om zelfstandig een riksja aan te schaffen. We zijn
in gesprek gegaan met de activiteitenbegeleider en ze was zeer bereidwillend om mee te
denken hoe we FAJ in St. Annaparochie op poten te zetten. Ze vond het ook heel geschikt
voor een aantal bewoners van het Harenshuus. Geprobeerd met de “buren” de Beuckelear
in gesprek te komen over een samenwerking. Jammer genoeg is dit afgewezen. Als er een
riksja in St. Anna komt dan wil men bij Harenshuus zeker gebruikmaken van de ritjes.
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Januari 2018
Wiis met Griis Zorgcentrum het Bildt de Beuckelear St. Annaparochie.
Bij de woonzorgcentrum contact gehad met een medewerker van activiteitenbegeleiding
Afdeling Welzijn. Ze vinden ons project heel mooi. Ze hebben zelf ook een fietsactiviteit. Er
is aangeboden om hierin samen te werken en ook een riksja bij dit woonzorgcentrum in te
zetten. Ze hebben de keuze gemaakt om niet met ons in zee te gaan. We hebben wel
aangeboden om de Beuckelear op de hoogte te houden als we in St. Annaparochie van start
gaan. De eerste contacten zijn gelegd en men is op de hoogte van ons bestaan.
Mei 2018
Woon zorgcentrum De Spiker in Harlingen. We zijn verschillende keren in gesprek gegaan.
De activiteiten begeleiding was heel enthousiast. In later overleg met leidinggevenden en
zorgcoördinator zijn we geprezen voor dit mooie initiatief. Toch is er besloten om (nog) niet
in zee te gaan met FAJ.
September 2018
De Skûle Nieuw zuid is een welzijnsorganisatie in de gemeente Harlingen die staat voor
verbinden en vinden van burgers en buurt, jong en oud, We zijn het gesprek aangegaan met
de leiding van de Skûle. Ook deze organisatie was gelijk enthousiast na diverse
mailwisseling hebben we een gesprek gehad met de directeur en 3 opbouwwerkers.
Iedereen zag mogelijkheden. Er was sprake dat de skûle evt. interesse had om in Franeker
en in Harlingen van start te gaan. We hebben nog geen verdere reactie ontvangen (na
diverse mailtjes) We hebben binnenkort toch nog verder te kunnen gaan om FAJ in de
zuidwest hoek van de grond te tillen.
Maart 2019
Fidesta Pelikaanstraat, vanaf begin 2017 rijden we al bij deze zorgorganisatie. De locatie
aan de Pelikaanstraat is nu overgenomen door twee franchisenemers en we zijn in gesprek
geweest over steun en het evt in eigendom nemen van een eigen riksja. Omdat dit
ondernemersechtpaar net begonnen zijn komen we later hier op terug.
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Ritjes in cijfers
Begin 2015 heeft de Fietsersbond Fietsen Alle Jaren naar Nederland gehaald.
Afdeling Leeuwarden heeft dit initiatief opgepakt en zijn gestart in augustus 2016.
Globale aantal gemaakte rikjaritten, zeker 1000x de wind door het haar
per maart 2019 zijn er 13 vaste ritten in de week

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

2016

2017

2018

2019

Totaal

-------6
25
15
12
9

7
9
18
19
21
28
31
22
19
14*
12
4

13
11
16
24
25
23**
32
29
21
19
24
11

9
26
34

29
36
68
43
46
51
62
51
57
65
48
48
24

67

184

228

69

515

*tweede riksja **derde riksja
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Culturele hoofdstad 2018: Leen een Fries
In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 hebben we meegedaan aan het project Leen een
Fries. Dit is een online platform waar Friezen diensten aanbieden voor gasten van buiten
Friesland, zoals in ons geval een ritje met de riksja. In dit kader zijn we ook gevraagd voor
een aantal ritjes. Ook in dit project is de sociale ontmoeting een belangrijke waarde. Ter
promotie is dit filmpje gemaakt. We hebben diverse mooie ritten mogen maken via het
platform van Leen een Fries.

Opsomming werkzaamheden najaar 2016 - maart
2019
Albert van Dijk coördinator Fietsen Alle Jaren Leeuwarden
ten behoeve van verantwoording Mienskipsfonds.
Deze opsomming is niet compleet. Het zijn alleen de afspraken die in de agenda zijn
genoteerd. Er zijn veel meer werkzaamheden verricht die niet genoteerd staan.

2016
17 aug eerste training in Leeuwarden door Huub Maris
19 aug Aftrap eerste Riksja bij Abbingahiem
31 aug training nieuwe bestuurder Cor vd Burg
5 okt training groep nieuwe bestuurders bij Abbingahiem
12 okt training 2 nieuwe bestuurders
14 okt Fietsen Alle Jaren landelijke bijeenkomst
25 okt Overleg en reparatie bij Terpstra
1 nov vrijwilligersbeurs van Wellzo in de Harmonie
3 nov werkbezoek bij Azor fietsenfabriek Hoogeveen
16 nov rit Abbingahiem
17 nov rit Mv. de Boer Erasmus
26 nov intocht sinterklaas in Aldân
29 nov rit Nieuw Mellens
9 dec eindejaarsbijeenkomst Fietsen Alle Jaren
15 dec rit met mevr Huizinga

2017
23 jan Overleg Fietsersbond Fryslân en rikschef
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29 jan Overleg gullegever Riksja 2
31 jan Kennismaking Notaris en bespreking mogelijkheden eigen stichting
31 jan Overleg met Tia van der Velde over fondsenwerving
11 feb Training FAJ Leeuwarden Abbingahiem
16 maart Training FAJ Groningen
30 maart overleg met Harry Rikschef
12 april overleg over fondsenwerving met erwin Tol (sociaalwijkteam Noord)
14 april Inspiratiebijeenkomst FAJ in Utrecht
25 april Overleg met sociaal wijkteam Noord (Erwin Tol)
26 april deelname wijkconferentie Bilgaard
20 mei trainingsbijeenkomst nieuwe bestuurder in Leeuwarden
31 mei oefenrit / training nieuwe bestuurder
10 jun proefrit / training Abbingahiem
14 juni overleg met Tim en Annemarijke Terpstra over levering riksja’s
27 jun overleg met Kees Vanger Noorderbreedte
28 jun Training geven in Den Haag
12 juli Training geven in Hardenberg
12 sept Rit bij Idesta
14 sept overleg bij Abbingahiem
18 sept Bespreking in Utrecht over boekingssysteem
20 sept Gesprek met sociaal werker Erwin Tol Soc.Wijkteam Noord
21 sept rit in Bilgaard
28 sept Deelname bijeenkomst crowdfunding voor maatschappelijke organisaties
2 okt Deelname aan landelijke inspiratie bijeenkomst Fietsersbond/FAJ
10 okt interview met Thijs. Hij deed onderzoek bij NL FAJ. Hij komt van de Deense SWA
11 okt overleg bij Erasmus in Leeuwarden over lopende zaken met Hyke
12 okt Bespreking in Amersfoort over boekingssysteem
30 okt overleg Ineke vn Idesta
31 okt training nieuwe bestuurder Lia Pol
9 nov intake nieuwe bestuurder
12 nov Training Martha Bunning
22 nov Bespreking LF2018 met Amanda Kok
27 nov Bespreking in Amersfoort over boekingssysteem
28 nov Oefenrit met Zweitse Pietsersen
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5 dec intocht sinterklaas in Camminghaburen
7 dec Bespreking in Amersfoort over boekingssysteem
15 dec Bespreking in Amersfoort over boekingssysteem
19 dec Overleg met bestuurders
22 dec deelname opening Europaplein
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2018
5 jan Bespreking over Boekingssysteem in Ermelo.
11 jan Overleg met Ludingawaard Paletgroep
16 jan Overleg in St Annaparochie met Trea van de Schaaf activiteitenbegeleiding, van
Harenshuus Noorderbreedte
23 jan Overleg Marianne van FAJ over lopende zaken
25 jan Kennissessie bij Wellzo vrijwilligersorhganisatie
29 jan Overleg Idesta / Fidesta planning en bijpraten
5 feb. Roadio LEO interview in studio
8 feb Kleding uitzoeken Muta sport
12 feb Overleg Verpleegkundige Thuiszorg het FrieseLand
13 feb bespreking / passen kleding voor bestuurders bij MUTA sport Hemrik Leeuwarden
19 feb Overleg bij de Woon Zorgcentrum de Spiker Harlingen
8 maart eerste gesprek MFC Ludingawaard over samenwerking
8 maart gesprek over samenwerking met thuiszorg het FrieseLand
22 maart Gesprek/kennismaking nieuwe bestuurder
26 maart overleg MFC Ludingawaard / Ada Alves
24 maart Training / kennismaking nieuwe bestuurder
16 april Fietsersbond café vertegenwoordigen FAJ
25 april vervoer naar eerste paal Noorderbrug Sixmastraat
26 april overleg beheerder Buurthuis/wijkcentrum Bilgaard Dick Bootsma
14 mei Training nieuwe bestuurder
15 mei Training ivm nieuwe boekingssysteem
16 mei overleg bij Buurthuis Bilgaard ivm uitleg nieuw boekingssysteem
24 mei Overleg over het werven van nieuwe vrijwilligers
24 mei Training ivm nieuwe boekingssysteem
25 mei omroep LEO in de radio studio
31 mei uitleg boekingssysteem bij buurthuis Bilgaard
2 juni deelname aan mantelzorg dag in Winkelcentrum Bilgaard
5 juni gesprek riksja bestuurder Hinke
5 juni kennismaking riksja bestuurder Wytse
13 juni Ritje in Bilgaard
15 juni Ritje op de fennen
19 juni kennismaking nieuwe bestuurder Sjoerd
19 juni kennismaking nieuwe bestuurder Frans
20 juni oefenrit riksja bestuurder Wytse
4 juli oefenrit met riksja bestuurder Arjen
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4 juli Oefenrit riksja bestuurder Frans
9 juli overleg met riksja bestuurder Benno
11 juli eerste oefen rit riksja bestuurder Arno
13juli Oefenrit Arno

29 juli 2018 zussen Hagen in Leeuwarden FL2018 via Leen een Fries
30 augustus Rit in Bilgaard
5 sept rit bij KSW Erasmus
12 september overleg met Fietsenmaker Terpstra
12 september KSW Erasmus
12 september riksja-rit bij de Jokse Bilgaard
17 september overleg met Annemiek van Nieuwenhuijze uit Sneek om te kennis te maken
en te onderzoeken of zij FAJ in sneek wil en kan op zetten
21 september gezellige ontmoeten met praamvaren voor alle actieve bestuurders van FAJ
Leeuwarden met gezamenlijke maaltijd bij Humphrey's Leeuwarden
26 september Kennismaken met nieuwe bestuurder Joop Mulder
26 september Bespreking De Skûle welzijn in Harlingen over het samenwerken in Harlingen
en Franeker.
29 september Vrijwilligersbeurs van Wellzo in de Harmonie in Leeuwarden
11 oktober riksja-rit bij Ymedam Palet Bilgaard
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23 okt riksja-rit in Bilgaard met deelnemers
8 november Kennismaken nieuwe bestuurder
10 november Deelname organiseren van dag van de mantelzorger bij MFC Ludingawaard in
Bilgaard
12 november oefenrit
15 november Deelname brainstorm sessie Provincie Fryslân Fietsveiligheid senioren
17 november Oefenrit bij Erasmus
19 maart Oefenrit met bestuurder John
22 november afscheids gesprek met bestuurder Jan Roelof (besloten om ons te orienteren
in woonplaats van hem Drachten)
26 november voorbespreking bij paddy O’Ryan Leeuwarden
30 november Landelijke bijeenkomst FAJ in Utrecht
4 december overleg met Rikschef Eppie Griepsma
10 december intake/training nieuwe bestuurder Sjouke Iedema
18 december Overleg met Woonzorgcentrum ZuidOost in drachten over staren van FAJ
aldaar samen met bestuurder Jan Roelof Reitsma.
19 december Promotie van FAJ Bij de kerstkuier van Abbingahiem
20 december Eindejaarsbijeenkomst bij Paddy O’Ryan Leeuwarden samen met
Fietsersbond afdeling Fryslân
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2019
14 januari telefonisch overleg Skilhiem in Stiens
25 januari afscheid van Bestuurder Monika in de stad
21 januari Overleg in Utrecht kerngroep Landelijk
4 februari overleg 2 leden kerngroep Lina en Elske
4 februari Overleg met Sanne dijkstra van MFC Ludingawaard over sluiting wijkcentrum
functie
4 februari overleg met verpleegkundigen Thuiszorg het FrieseLand in de wijk Bilgaard
4 februari overleg kerngroep FAJ Fryslân
6 februari overleg notaris slagman ivm oprichting stichting
6 maart telefonisch overleg met kerngroep FAJ Landelijk.
11 maart kennismaking bij woon/zorgcentrum Gruinshiem (Palet) samen met bestuurder Jan
Boonstra
12 maart bezoek zorgtotaal te Utrecht algemene promotie en lobby
13 maart overleg en kennismaking eigenaren Fidesta in de pelikaanstraat
13 maart overleg kerngroep FAJ Landelijk
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21 maart overleg met Thuiszorg Frieseland (Marisca Snaakenburg) ivm publiciteit binnen
eigen organisatie en cliënten (Blad/vereniging Thuisleven)
22 maart overleg over alle lopende zaken met de Kernploeg van FAJ Fryslân
Eind maart hebben we weer een persbericht de deur uitgedaan omdat de lente er weer aan
komt.
25 maart overleg gehad met medewerker van KunstKade (Mare van der Velde) over
invulling 2x Mooie Zondag. Dit om de riksja's te promoten
27 maart overleg bij Erasmus
27 maart opname nav persbericht met Omroep LEO
28 maart oprichting stichting FAJ Fryslân

Toekomst
De Fietsersbond Fryslan wil graag verder gaan met het project fietsen alle jaren. Landelijk
zijn er nog slechts heel beperkt middelen beschikbaar om dit project verder te ondersteunen.
Aan alle decentrale initiatieven is het advies gegeven om het project in een eigen
rechtspersoon onder te brengen. Wij hebben daarom sinds kort de Stichting Fietsen Alle
Jaren Fryslân opgericht. Het Landelijk bureau van de Fietsersbond wil nog wel een
community model ondersteunen. Hierbij hoort het beheer van bijv. het boekingssysteem, de
licentieregeling en ook het faciliteren van landelijk overleg van de initiatieven al dan niet
digitaal.
Het enthousiasme van de vrijwilligers en ook de instellingen is te groot om hiermee niet door
te gaan. Iets waar we overigens geen moment aan gedacht hebben.
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Stichting Fietsen Alle Jaren Frysân
28 maart 2019 hebben onderstaande mensen de stichting Fietsen Alle Jaren Frysân
opgericht. Dit op advies van de Fietsersbond, We hopen en verwachten met deze stichting
de continuïteit te kunnen waarborgen voor de activiteiten binnen het project FAJ, onze
ambities zijn om in geheel fryslân activiteiten te kunnen ontplooien.
Leden bestuur per 28 maart 2019
● Albert van Dijk: voorzitter stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân
● Kees Mourits: penningmeester stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân
● Zweitse Pietersen: secretaris stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân
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