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WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR!
“Na mijn pensioen hoef ik hele-
maal niks meer te gaan doen.” “Ik 
zie het wel als het zover is en ik 
niks meer kan.” Twee zinnetjes die 
men ‘roept’ als men nog actief in 
het leven staat. Maar als men nu 
zelf niks onderneemt zal er in de 
toekomst misschien niet op tijd de 
juiste hulp aangeboden kunnen 
worden.

Door Lidwien Buné

Twee jaar geleden schreef Henk 

Geene het boek: ‘Herziening van 

het stelsel van ouderenzorg’. In 

november 2017 werden de oudere 

inwoners van Cuijk via SWOC en 

KBO uitgenodigd om mee te 

denken wat nodig is nu er van 

ouderen wordt verwacht zo lang 

als mogelijk zelfstandig te blijven 

wonen. Deze bijeenkomsten 

hebben zo’n 400 belangstellenden 

aangetrokken uit de verschillende 

dorpen en kernen. Er werden 6 

casussen voorgelegd van fictieve 

personen met een redelijk goede 

gezondheid tot aan een zeer 

slechte conditie. Aan de aanwezi-

gen werd gevraagd om samen naar 

creatieve oplossingen te zoeken 

zodat de persoon in de casus zo 

lang mogelijk prettig thuis kan 

blijven wonen. Uit deze bijeenkom-

sten is de ‘Groep van 30’ ontstaan: 

uit elk dorp en kern een aantal 

vrijwilligers die, samen met 

professionals van Mooiland, 

Pantein en de gemeente, voor 

ouderen initiatieven zoals woonge-

meenschappen of ontmoetings-

ruimte in hun dorp of kern willen 

gaan realiseren.

Wonen, Zorg en Welzijn Cuijk
Els van Daal en Jan van Vegchel 

zijn twee van de zes leden van de 

projectgroep Wonen, Zorg en 

Welzijn Cuijk. Zij sturen de Groep 

van 30 aan en geeft ze de handvat-

ten die nodig zijn om een beeld te 

krijgen wat de nabije toekomst 

voor ouderen te bieden heeft. Dat 

is niet zo eenvoudig omdat de 

toekomst het heden lijkt in te 

halen: geschikte woningen zijn er 

bijna niet, niet alle woningen 

kunnen levensbestendig aangepast 

worden, gedateerde bejaardenwo-

ningen voldoen niet meer, er is 

geen garantie dat in de toekomst 

voldoende zorg geboden kan 

worden, er wordt een groter appel 

gedaan op mantelzorgers en de 

buurt waarin de ouderen wonen.

Er waren grote ver-
schillen in de 

beleving van het 
ouder worden.

Grote verschillen
Els van Daal: “Tijdens die eerste 

bijeenkomsten in 2017 werden de 

vragen gesteld als: Wat zou jouw 

wens zijn? Wat kun jezelf gaan 

doen? Wat wil je gaan doen? Wat is 

er nodig? Wat bleek: er waren grote 

verschillen in de beleving van het 

ouder worden. De een komt uit 

een grote familie die allemaal in de 

buurt wonen. De ander is alleen en 

heeft niemand die voor hem of 

haar kan zorgen. Of wil naar Cuijk 

omdat daar alle voorzieningen bij 

elkaar zitten.”

Andere aandachtspunten
In het begin richtten de kernen en 

dorpen zich vooral op het wonen. 

Al gauw bleek dat hier vaak niet de 

oplossing lag, ook doordat er 

weinig nieuwbouwmogelijkheden 

zijn. Het aandachtspunt werd 

verlegd naar sociale contacten 

door een ontmoetingsruimte te 

creëren: een ‘huiskamer’ waar de 

oudere elke dag naar toe kan gaan 

en een netwerk houdt.

Er wordt ook gewerkt aan woon-

zorgcirkels: buren die op elkaar 

letten, elkaar helpen bij huishou-

ding en/of zorg, ingrijpen als 

iemand vereenzaamt. Dit doen zij 

naast de professionele hulp.

Nieuwe bijeenkomst
In de loop van dit jaar zullen de 

belangstellenden van 2 jaar 

geleden weer uitgenodigd gaan 

worden door de leden van de 

Groep van 30. Elk dorp en kern zal 

haar achterban laten zien wat zij tot 

zo ver uitgewerkt hebben. Er zijn 

meer vrijwilligers nodig om deze 

projecten van de grond te krijgen.

Els van Daal: “Mensen moeten zich 

meer gaan oriënteren op de laatste 

20 jaar van hun leven, dus na hun 

pensioen. Als men op de oude dag 

alle voorzieningen wil ontvangen, 

zou men nu al bereid moeten zijn 

zelf ondersteuning te bieden: actief 

participeren! Henk Geene schrijft in 

zijn boek: je moet een kring van 

familie, vrienden en buren om je 

heen verzamelen. Dit netwerk heb 

je later nodig mocht je lichamelijk 

en/of geestelijk niet meer fit zijn.”

De eerste baan na je pensioen zou 

vrijwilligerswerk moeten zijn.

Feiten
Enkele feiten op een rij: in 2030 is 1 

op de 8 Nederlanders 75+; er zijn 

dan 3 keer zoveel 90 plussers dan 

nu; 60% van de 85+ is afhankelijk 

van zorg; in de toekomst is 70% 

behoefte aan mantelzorgers, 

echter de realiteit is dat er maxi-

maal 7% is; de wachtlijst in de 

verpleegzorg in zuidoost Neder-

land is het grootst; er is een 

verdubbeling van dementie.

Kortom: Er liggen veel uitdagingen 

die we zelf in moeten gaan vullen!

Voor meer informatie kunt u 

terecht bij SWOC en de KBO.

 

 

Het motto van de Cuijkse wereld-
tuin Verdeliet is ‘Doen, delen en 
beleven’. Wat betekent dat in de 
praktijk? Ik vroeg het telefonisch 
aan drie vrijwillige medewerkers. 
Alle drie begonnen enthousiast te 
vertellen. Hieronder vindt u de 
essentie van hun verhaal.

Door Ans Stoub

Nico Piek woont vlakbij en is er 

vanaf begin 2013 bij betrokken. “Ik 

was net in de VUT en op het hek van 

de afgestoten en verwilderde tuin 

van Merlet hing een briefje: 

tuinmedewerkers gezocht. “Dat 

eerste jaar hebben we alleen maar 

een meter hoog onkruid wegge-

haald. Van alle puin hebben we 

paden aangelegd en er kwam een 

grote vijver tevoorschijn. De tuin 

werd de steeds mooier en er 

kwamen ook andere activiteiten. We 

maakten de eerste bijenkast en 

gingen de honing verkopen. We 

startten met voorlichting geven aan 

schoolkinderen. Nog steeds halen 

we aardappels uit de grond tot 

verrassing van de kinderen. Ik vind 

de sfeer fantastisch en doe steeds 

iets anders. Voor mij is dat onver-

wachte juist aantrekkelijk en dat je 

zelf kunt leren en anderen kunt laten 

leren. Ik maak nu ook de teaminde-

ling voor de zaterdagen voor de 

ontvangst van de bezoekers.”

Mirjam van de Crommenacker 

woont ook in Cuijk en raakte in 2014 

betrokken. “Ik had zelf een bloe-

mentuin, kwam een keer kijken en 

ben nooit meer weggegaan. Ik vind 

het motto mooi: doen, delen en 

beleven. Ik wist niks van groenten 

telen en moest bonen in de grond 

doen. Een paar weken later waren 

het hele planten en na onze vakantie 

waren er bónen. De lekkerste ter 

wereld! Ik vind de open sfeer tussen 

de vrijwilligers en iedereen die er 

rondloopt het meest belangrijk. Ik 

ben er ontzettend graag.” Mirjam 

zorgt nu op haar dag dat alles goed 

verloopt op het complex.

Serge van Limbeek kwam als 

tegenprestatie voor zijn uitkering 

wegens een versleten rug. “Ik kon 

natuurlijk niet in de tuin werken 

maar er zijn genoeg lichte klusjes te 

doen. Ik kreeg er steeds meer taken 

bij. Ik ben twee dagen per week 

gastheer en regel de verhuur van 

ruimten. Scholen die we hier 

ontvangen zijn enthousiast, evenals 

gezinnen en opa’s en oma’s met de 

kleinkinderen. Die genieten van de 

ruimte en vrijheid. We zijn een 

gewaardeerde, moderne tuin met 

oog voor ecologisch tuinieren, 

duurzaamheid en recycling. Daar 

geniet ik nog steeds van.”

Wat vindt men bij Verdeliet?
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Wereldtuin Verdeliet: doen, delen en beleven. Kijk voor meer infomatie 

op www.verdeliet.nl.
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Opgehokt
Hoe gaat het met u, beste lezer? Kunt u het 

allemaal nog beheersbaar houden en overzien? 

Wil het “let een beetje op elkaar” nog voldoende 

lukken? Bekruipt ook u af en toe het idee even 

flink in de arm te knijpen waarna de hele 

kladderadatsch een fata morgana blijkt te zijn, om 

vervolgens met beide benen op de grond en een 

illusie armer weer verder te moeten?

In het verleden hoorden we nog wel eens over een 

uitgebroken vogelgriep en dat als gevolg daarvan het totale pluimveebe-

stand binnen moest blijven. Ophokken heet dat. Nu hebben we een 

coronagriep – griezelig ernstig voor de mensensoort – en wordt ons 

dringend geadviseerd zoveel mogelijk binnen te blijven. En ziedaar: de 

opgehokte mens. Tsja, “’t kan verkeeren” zei Bredero al lang geleden.

Moeten we nu opgehokt toezien hoe de wereldorde van machts- en 

economische verhoudingen drastisch door elkaar zal worden geschud zoals 

de stokjes steeds anders vallen bij een nieuw spelletje micado? Deskundolo-

gen spreken over tekenen die daarop wijzen.

En hoe is het intussen met onze microsituatie gesteld? Opa en oma kunnen 

voorlopig niet meer gaan oppassen. De boodschappen moeten – als ik dit 

schrijf – eenzaam en alleen worden gedaan waarbij de medemens slechts 

van verre kan worden toegezwaaid vanwege de opgelegde veilige distantie.

Fietsen in de buitenlucht zou volgens de virologen prima voor de gezond-

heid zijn. Prachtig! Maar mag dat straks nog? En zo niet: zijn de hometrai-

ners dan soms ook al gehamsterd?

En nu de zon warmer wordt, moet ik steeds weer denken aan die andere 

Corona, maar dan die met een hoofdletter. De Corona van de betere tijden, 

bijvoorbeeld op Curaçao. Daar halen ze de flesjes met een stukje limoen in 

de hals in emmertjes op bij de strandbarman (m/v) en drinken die (flesjes!) 

vervolgens lekker koel vrolijk leeg. Ad fundum. Voorlopig behoort dat tot de 

categorie wensdenken. Ja, dat biermerk wordt nog eens iconisch. Mark my 

Coronarian words!

Opgehokte lotgenoten, hou dapper vol en voorlopig: tanden op mekaar!

Van Veldeke


