
Ik vertel...

De heer Goof Mesman, 81 jaar oud en al 12,5 jaar 
vrijwillige maaltijdbezorger bij Het Streekfornuus.
‘Momenteel bezorg ik 4 dagen per week, steeds op 
zo’n 10 tot 15 adressen de warme maaltijd.
 
Het contact aan de deur lijkt misschien kort en vluchtig, 
maar ik kan je verzekeren; met alle mensen bouw je een 
band. Mensen wachten echt op je en zijn blij als ze je 
zien. En ja, dat komt vaak van twee kanten. Als ik weet dat 
iemand een afspraak heeft, en ik kan daar rekening mee 
houden in m’n route, dan zorg ik dat hij de eerste of juist 
de laatste in de route is waar ik aanbel. De achterbank van 
m’n auto is vrijwel altijd opgeklapt om ruimte te creëren 
voor alle maaltijdboxen. Je bent er best druk mee, maar 
ZorgAccent is heel zuinig op ons als vrijwilligers’, verzekert 
Goof Mesman. ‘Alles gaat in goed overleg, en als je een 
keer niet kunt, is dat geen probleem, en zoeken zij ver-
vanging. Zo ken ik zelf inmiddels ook blindelings alle 12 
bezorgroutes in Almelo.’

HEERLIJK ETEN
Met haar ondeugende kraaloogjes zwaait mevrouw 
Brunink (87 jaar) de voordeur open. Eén hand steunend 
op haar rollator, één hand vooruit gestoken om de heer 
Mesman te ontvangen. ‘Ik wis nig daj zoll’n kommen van-

daag’, grapt ze. Goof bezorgt al 12,5 jaar warm eten van 
Het Streekfornuus bij haar. ‘Ik word vijf dagen per week 
verwend met lekker warm eten van De Koppel’, zoals ze 
Het Streekfornuus nog steeds noemt. ‘En in het weekend 
word ik verwend door mijn dochter en kleindochter. Ik eet 
de hele week heerlijk. Zou ’t zelf niet beter kunnen’, lacht 
ze welgemeend. ‘Officieel mag ik, in verband met m’n 
evenwichtsstoornis niets doen van de dokter. Maar ach, al 
met al schommel ik met mien rollator nog heel wat raak.’

VOLDAAN GEVOEL
Zijn lichte accent verraadt dat Goof Mesman geen Twen-
tenaar is van geboorte. ‘Ik kom uit Haarlemmermeer maar 
al sinds 1971 woon ik met mijn vrouw in Almelo. Ik heb 
jarenlang voor de klas gestaan in het kleuter- en basison-
derwijs. Bij velen nog bekend als De Danne, tegenwoordig 
is dat De Noorderborch op Schelfhorst. Altijd met veel 
plezier gedaan, maar toen ik op m’n 55ste met de VUT 
kon, koos ik daarvoor’.
‘Hij zit geen moment stil hoor. Doet nog veel meer vrijwil-
ligerswerk dan dit alleen’, weet mevrouw Brunink. ‘Ach ja, 
dat zit er van kinds af aan in. Het bekende heitje voor een 
karweitje’, verklaart de heer Mesman. ‘Het geeft een vol-
daan gevoel. Zolang ik dit vrijwilligerswerk nog kan doen, 
ga ik ermee door.’ 
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