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De computer komt in allerlei 
vormen voor. De laptop, de 
smartphone, de tablet. En dan 
de ontdekking dat al die zaken 
die je er mee kunt, zoals foto’s 
maken en opslaan, E-mail, 
Digi-D, Whatsapp, Facebook, 
telebankieren, noem maar op, 
allemaal abacadabra is. Wie 
helpt je wegwijs maken? 
Nina Heilkamp is ruim drie 
jaar bezig als docente met haar 
Blijf Leren programma en geeft 
computerles aan huis. “Ik heb 
twee pedagogische opleidingen 
achter de rug en veel ervaring 
met ICT binnen bedrijfsleven, 
toen ik voor mijzelf wilde 
beginnen, was ik al snel achter 
wat ik wilde: computerles aan 
huis geven!” De laagdrempe-
lige lessen zijn voor iedereen 
toegankelijk, maar de gemid-
delde leerling van Nina is rond 
de 70 jaar. “Oudere mensen 
zijn vaak te voorzichtig als het 
om de computer gaat. Ik leer 
hen er met zelfvertrouwen mee 
om te gaan. Ik begin met een 
intakegesprek. Wat wil je graag 
leren? Daar gaan we dan mee 
aan de slag. Je hoeft niet per 
se alles te weten, alleen wat je 
nodig hebt. Gaandeweg merk 
ik dat de nieuwsgierigheid het 
wint en de cursisten er plezier 

in krijgen en steeds meer wil-
len weten. De lessen zijn één 
op één, dan kan ik optimaal 
aandacht geven en mij in het 
leertempo aan passen. Alles 
houden we bij in een speciaal 
schriftje, zodat je stap voor stap 
weet wat je doen moet.” Er 
ontstaat een vertrouwensband. 
“Ik krijg regelmatig positieve 
reacties waar men mij vertelt 
dat zij het als prettig ervaren en 
het een veilige gedachte vinden 
als er steeds een vast persoon 
bij hen langskomt en hun vra-
gen kan beantwoorden of helpt 
samen te zoeken naar een op-
lossing.” Want ook ná de lessen 
kun je Nina altijd bellen. Zo 
helpt Nina bij het invullen van 
verzekeringen of belastingza-
ken. “Mensen mogen mij altijd 
vragen stellen en mij betrekken 
bij zaken die zij niet met zeker-
heid durven op te lossen. Vaak 
weten ze het wel hoor, maar lie-
ver hebben zij dat ik er dan toch 
nog even bij zit.” Na afloop 
krijgen de cursisten een prach-
tig certificaat, waarop vermeld 
staat de hoeveelheid uren les 
die zij hebben gehad en welke 
onderwerpen er behandelt zijn. 
Een mooie opsteker voor de 
cursisten die er maar wat trots 
op zijn. Zo ook Welmoed van 

Eekelen, die de digitale wereld 
ontdekte met Nina. “Deze dame 
van zesenzeventig kreeg een ta-
blet van haar kinderen cadeau. 
Vol enthousiasme en energie 
heeft ze mijn cursus gevolgd en 
nu kan zij bijvoorbeeld foto’s 
van haar kinderen en kleinkin-
deren via de mail ontvangen 
en opslaan.” Nina helpt met 
plezier. Zo ook bij het maken 
van een digitale uitnodiging 
met foto’s toegevoegd. “Ik heb 
een mevrouw daarbij geholpen. 
Ze kreeg zulk leuke reacties 
en was zo trots dat zij dat 
zelf gedaan had.” Nina krijgt 
veel positieve reacties. “Een 
mevrouw mailde mij; Ik kan 
je wel zoenen, heb vanavond 
de boarding passes geprint met 
draadloze printer. Geweldig!” 
Of  “Ik heb veel van je geleerd. 

Email en Google-en. De rest 
komt nog wel. Nina, het waren 
gezellige lessen.” Nina is dui-
delijk trots op haar leerlingen. 
“De mensen zijn heel gemo-
tiveerd en zij vergroten hun 
sociale leven en ontdekken zo 
veel meer. Op You Tube liedjes 
zoeken uit jouw tijd. Hoe leuk 
is dat? Of spelletjes doen. Er 
zijn een aantal cursisten waar 
ik nu Wordfeud mee speel, een 
soort scrabble via de app op de 
smartphone en we chatten dan 
ook nog.” 

Nieuwsgierig geworden? 
Bel Nina van Blijf Leren 
voor een gratis intake-ge-
sprek 06-47520846. 
www.blijfleren.nl
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Het digitale tijdperk is een belangrijk deel van ons dagelijks leven 
geworden. Dat heeft leuke voordelen, zoals foto’s maken met een 
smartphone of mensen van vroeger vinden via Facebook. On-line 
boodschappen of belastingaangiftes doen. Het lijkt een natuurlijk 
proces daar in mee te gaan. Stel dat je al die moderne ontwikke-
lingen niet kunt bijbenen of je vindt het zelfs een beetje eng. 
Gelukkig is daar Nina Heilkamp met ruime ervaring in de digi-
tale wereld en zij geeft daar lessen over, met name aan senioren. 
Wat kun je bij haar computerlessen verwachten?
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Een klein bedrijf waar persoonlijk contact en 
vakmanschap hoog in het vaandel staan. 

Voor advies of een vrijblijvende offerte 
kunt u contact op nemen met:

   
Dennis de Jonge: 06 23 541 533                                     

Jan de Jonge: 06 21 960 527 
Timmerbedrijfdejonge@hotmail.com                                                   

Mevrouw Welmoed van Eekelen 
(76) tijdens de les


