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We doen 
het samen

We doen het binnen Zorggroep Reinalda 
echt samen. Dat ziet u ook op deze pagina, 
waar we dit keer collega’s, vrijwilligers en 

een bewoner in het zonnetje zetten.

•    ¶
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Aandacht 
voor 

aandacht

Dansen in de rolstoel
De gastvrouwen van de afdeling Plato hebben 
Marja Waleveld verrast met een cadeau. “We 
zijn heel blij met haar. Marja is een toppertje 
voor heel Reinalda. Ze is twee keer in de week 
op Plato om te helpen. Ze is er altijd als we 
haar nodig hebben. Marja kent de bewoners 

goed en is heel 
lief voor ze. Ze 
geeft bewoners 
de aandacht 
die ze af en toe 
nodig hebben. 
En ze danst met 
ze als ze in de 
rolstoel zitten. 
Marja is onmis-
baar!”

Inspirerende zussen
Kent u de tweelingzussen 
Nans en Pauke Sprenger? 
“Deze toppers doen geweldig 
vrijwilligerswerk voor onze 
bewoners”, aldus de geeste-
lijk verzorgers. “Pauke draait 
al jaren als bekwame kracht 
volwaardig mee in de bege-
leiding van diverse gespreks-
groepen in het Reinaldahuis 
en De Roos. Ook begeleidt ze 
zelfstandig een muziekgroepje 
in De Roos. Nans is sinds kort 

betrokken bij het opzetten van de belevingsconcerten op 
afdeling Plato. Daar helpt ze ook bij de begeleiding van 
het ontmoetingsgroepje. Het is een voorrecht om samen 
te werken met deze talentvolle, inspirerende, positieve en 
creatieve zussen.”

Blij en dankbaar
Enkele collega’s wilden graag stilstaan bij 
de inzet van Marinda Perkins, Anne-Marie 
Wattimena, Michelle van der Raad en 
Carolien Koning. Vooral in de coronatijd. 
“Als managers hebben zij belangrijke 
beslissingen genomen. Dit was niet altijd 
makkelijk, maar daardoor hebben we 
corona wel zoveel mogelijk buiten de 
deur weten te houden. Ook aan ons als 
medewerkers werd gedacht. Van een 
lekkere boterkoek en een Rituals-pakket 
tot extra personeel om ons te ontlasten.” 
Dit keer werd het viertal verwend, en wel 

met wat lekkers en een kleinigheidje. “Weet dat we blij 
en dankbaar zijn om met jullie te mogen werken!”

Marja

Pauke (links) en Nans

Actieve bewoner
Bewoner Niek Kuenen 
verdient een groot 
compliment, vinden de 
medewerkers van de 
afdeling Spinoza. “Hij helpt 
ons vaak in de huiskamer. 
Gewoon even wat drinken inschenken voor andere 
bewoners, een broodje maken voor iemand of de tafels 
opruimen. Ook maakt hij vaak een gezellig praatje 
met een bewoner.” Als dank voor zijn geweldige hulp 
werd meneer Kuenen getrakteerd op een pakketje vol 
lekkers. Geniet ervan!

Meneer Kuenen

Vlnr: Marinda, Anne-Marie, 
Michelle en Carolien

Dit is de laatste keer dat u 
de rubriek Aandacht voor 
Aandacht in het magazine 
vindt. Na bijna drie jaar is het 
tijd voor een nieuwe rubriek. 
Leuke tips of ideeën? We 
horen het graag via redactie@
zorggroepreinalda.nl. 
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Iedereen is
welkom
Sinds maart is een feestje vieren niet meer 
vanzelfsprekend. Maar uiteraard blijven we 
samen stilstaan bij de mooie momenten.

Onlangs was er weer zo’n moment om bij stil te 
staan. 10 november was namelijk de landelijke 
Dag van de Mantelzorg. Vorig jaar hebben we die 
dag groots gevierd in het atrium met een theater-
voorstelling, de onthulling van de koppelbedden 
en een advocaatje met slagroom. 

Helaas zijn het nu andere tijden. Vanwege het 
coronavirus konden we deze dag niet uitgebreid 
vieren. Ook onze jubileumweek in november kon 

om deze reden niet doorgaan. Uiteraard hebben we wel met aandacht 
stilgestaan bij ons 60-jarig jubileum – en ook bij de Dag van de Mantelzorg. 
Want de rol van de mantelzorgers is enorm belangrijk. Juist in moeilijke 
tijden is het fijn dat we voor elkaar klaar-
staan en elkaar liefdevol ondersteunen. Dat 
is waar ik de mantelzorgers enorm voor wil 
bedanken.

In dit magazine leest u verhalen over 
mantelzorgers, bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers. Mensen met verschillende karakters en achtergronden.  
U leest verhalen over strijdbare vrouwen, twee Reinalda-zussen en betrok-
ken dochters. Ook de mannen komen aan bod, zoals een jonge sport-
student en een vrachtwagenchauffeur die op een dag besloten: ik wil de 
zorg in! Thomas en Ralph werken inmiddels met veel plezier als leerling 
in het Reinaldahuis. Bij Zorggroep Reinalda is iedereen welkom, wat je 
achtergrond ook is. 

We zijn er voor iedereen – en we doen het samen. Vooral ook in deze  
coronaperiode. Als we ons allemaal aan de richtlijnen en afspraken  
houden, slaan we ons hier samen doorheen!

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda

“Mantelzorgers
zijn enorm
belangrijk”
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Ideeën voor het volgende Reinalda Magazine 
(verschijning rond maart 2021) zijn altijd 
welkom! 
Mail ze naar redactie@zorggroepreinalda.nl 

Welkom

Bij het maken van dit magazine hebben we ons gehouden aan alle
RIVM-richtlijnen. Op sommige foto’s ziet u medewerkers zonder 
mondkapje; dit was voor de aanscherping van de maatregelen.
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Strelende vingers
Psycholoog Prachilla Ori (30) zet zich in voor 
het mentale welzijn van bewoners. “We zorgden dat 
de bewoonster toch haar oma-rol kon vervullen.”

Mijn werk “Ik ondersteun bewoners 
bij psychologische vraagstukken. 
Denk aan angst of somberheids-
klachten, of als ze hun familie of 
overleden partner erg missen. 
Daarnaast doe ik onderzoek naar het 
denkvermogen bij mensen die een 
verandering merken op het gebied 
van geheugen of aandacht.” 

Bij reinalda sinds… “Tweeënhalf 
jaar. Ik werk twee dagen in de week 
bij Reinalda en drie dagen bij de 
Hogeschool van Amsterdam. Daar 
ben ik docent en trainer bij de oplei-
ding Toegepaste Psychologie.” 

Typisch reinalda “Het Reinaldahuis 
is van oorsprong humanistisch, 
gericht op de persoon. Er wordt hier 
echt gekeken: wie bent u? Wat is uw 
verhaal, uw geschiedenis? En hoe 
kunnen wij u zo goed mogelijk onder-
steunen? De zorg wordt aangepast op 
het individu. Daar ben ik trots op.”

Typisch prachilla “Ik hoop dat 
anderen zullen zeggen: vriendelijk en 
benaderbaar. Ik bied een luisterend 
oor en werk graag oplossingsgericht.”

leuksTe aan Mijn werk “Het geeft 
veel voldoening dat ik mensen kan 
ondersteunen bij vraagstukken waar 
ze mee zitten, zoals rolveranderingen. 
Wie ben ik nu nog? Zo was er een be-
woonster die somberheidsklachten 
had. Ze dacht: in het verpleeghuis 
kan ik niet meer die leuke oma zijn 
die pannenkoeken bakt. We zijn gaan 
kijken: wat is wél mogelijk? Haar 
kleindochter kwam toen langs voor 
een spelletjesmiddag. Zo kon ze toch 
haar oma-rol vervullen.”

Minder leuke kanT “Als ik zie dat 
een bewoner lijdt en er geen oplos-
sing is. In de palliatieve fase probeer 
ik bewoners te ondersteunen en 
comfort te bieden, samen met mijn 
collega’s van het psychosociaal 
team. We doen het echt samen met 
de geestelijk verzorgers en de maat-
schappelijk werkers.”

FavorieTe plek “De binnenplaats bij 
de vijver. Dat is een fijne plek om even 
rustig met een collega in het zonnetje 
te zitten op een drukke dag.”

Blij naar huis “Als ik écht iets 
voor iemand heb betekend die dag. 
Bijvoorbeeld als een bewoner een 
stap heeft gemaakt in zijn of haar 
behandeling. Of als ik één van mijn 
zorgcollega’s heb geholpen in de 
zoektocht naar een oplossing voor 
bepaald gedrag bij een bewoner. Dan 
denk ik: yes, dat hebben we samen 
gedaan.”

Mooi conTacT “Ik zat een keer bij 
een bewoner op de afdeling Plato. 
Ineens legde hij zijn hand op de mij-
ne. Eén voor één streelde ik met mijn 
wijsvinger over zijn vingers, waarna 
hij hetzelfde bij mij deed. Meneer 
kon niet meer communiceren met 
taal, dat noem je afasie. Maar op dat 
moment hadden we écht contact. 
Ik zag ook een glimlach op zijn 
gezicht.”

naasT heT werk “Ik doe graag yoga 
en lees romans. Ook salsa dansen 
vind ik leuk.”

wil alTijd nog… “Op werkgebied  
zou ik graag de postmasteropleiding 
tot Gezondheidszorg-psycholoog 
doen. Op persoonlijk vlak wil ik meer 
reizen. Azië, Australië, Zuid-Amerika: 
ik wil van alles zien!”

MoTTo “Ik zie geluk als de kleine 
betekenisvolle momenten, die als 
kralen van een ketting aan elkaar ge-
regen zijn. Ik was altijd op zoek naar 
geluk, maar nu zoek ik de kralen en 
niet de ketting.” 

Aan het woord

“Op dat moment
hadden we

écht contact”
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Rondje Reinalda

De band tussen zussen 
De familie Hulst was altijd al hecht. 

En nu wonen de zussen Coby (91) en Ria (86) 
beiden in het Reinaldahuis. Ze nemen ons 
mee op een reis door hun leven. Gaat u op 

de volgende pagina’s mee langs Amsterdam, 
Egmond aan Zee, Australië en Haarlem?
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Een goede 
zus
Coby de Mol-Hulst (91)
“Ik ben geboren in Amsterdam. In 
1950 zijn we naar Australië verhuisd 
met mijn ouders, zus en twee broers. 
Na zes jaar gingen we weer terug 
naar Nederland, omdat mijn moeder 
verschrikkelijke heimwee had. In 
Australië was ik inmiddels getrouwd. 
Ik heb mijn man Ton leren kennen 
bij de Hollandse Club. We zijn bijna 
65 jaar getrouwd geweest. Sinds Ton 
twee jaar geleden is overleden, vind 
ik er niets meer aan. Ik mis hem nog 
elke dag. Ik heb tegen Onze Lieve 
Heer gezegd: je mag me komen 
halen. Vroeger verheugde ik me op 
leuke dingen die kwamen. Nu niet 
meer. 
Sinds een halfjaar woon ik in het 
Reinaldahuis. Ik weet niet meer waar 
ik hiervoor heb gewoond. Dat komt 
door de alzheimer, heel vervelend. Ik 
vind het fijn dat mijn zus Ria hier ook 
woont, een paar verdiepingen lager. 
Ze is een goede zus, al hebben we 
weleens wat. Laatst had ik aardbeien 
voor haar schoongemaakt en gesui-
kerd. Toen een andere mevrouw er 
eentje proefde, zei Ria: ‘Je mag ze 
wel hebben hoor.’ Toen werd ik boos; 
ik had ze voor háár meegenomen. 
Maar als familie zijnde vind ik: kwaad 
worden is goed, kwaad blijven is 
fout.”
Tijdens het gesprek gaat de telefoon. 
Het is Marijke, Coby’s oude buur-
vrouw die vraagt of ze morgen op 
bezoek kan komen. “Fijn hoor lie-
verd, je kan komen wanneer je wil. Ik 
loop niet weg. En je moet de groetjes 
hebben van Ria, die is hier nu.” Met 
een glimlach hangt Coby op. Morgen 
een gezellig bezoekje van Marijke, 
maandag komt haar jongste zoon 
langs. Ja, dat zijn toch weer leuke 
dingen om naar uit te kijken.
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Uitzicht 
op zee
Ria Hulst (86)
“We zijn opgegroeid in Amsterdam, 
in de Frans Halsstraat. In onze jeugd 
kwamen we vaak in Egmond aan 
Zee. Daar hadden we een huisje in 
de duinen. Kijk, zie je dit schilderij in 
Coby’s kamer? Dat is een straatje in 
Egmond, om de hoek van ons huis. 
Een tijdje geleden mochten we van-
uit Reinalda een wens doen. Toen 
hebben vrijwilligers Marja en Richard 
ons meegenomen naar Egmond 
aan Zee. We hebben toen heerlijk 
geluncht met uitzicht op zee.
We wonen nu allebei in het 
Reinaldahuis, maar ons leven zag 
er heel anders uit. Coby ging in 
Haarlem wonen en kreeg drie zoons, 
kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. Ik ben niet getrouwd en in 
Amsterdam blijven wonen. Daar heb 
ik dertig jaar in het Hilton gewerkt 
als kassier. Tegenwoordig betalen 
mensen vooral met hun creditcard. 
Toen betaalden ze in dollars en 
andere vreemde valuta. Ik heb een 
mooie tijd gehad. Met sommige col-
lega’s heb ik nog altijd contact. Ook 
nu ik niet meer in Amsterdam woon.
Drie jaar geleden ben ik gevallen. Bij 
mijn zus en haar man thuis ben ik ge-
struikeld over een kleedje. Ik ben blij 
dat ik toen hier in Haarlem terecht-
kon. Want Amsterdam is niet meer 
het Amsterdam van vroeger. Het is 
hartstikke druk geworden. In het 
Reinaldahuis heb ik het goed naar 
mijn zin. Ik puzzel, luister overdag 
naar de radio en kijk ’s avonds tv. 
Wel gezellige programma’s hoor. De 
Meilandjes? Ja joh, een giller! En ik 
zie mijn zus elke dag bij het eten. We 
dronken normaal elke middag een 
drankje in het atrium met een clubje 
van zes vrienden. Helaas mogen 
onze vrienden uit de aanleunwonin-
gen nu niet komen in verband met 
corona. We missen hen enorm!” 
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Werken bij Reinalda

ralph Bruin (34), leerling verpleegkundige: “Ik heb 
vijftien jaar gewerkt als vrachtwagenchauffeur. De laatste 
jaren reed ik vooral op en neer naar Frankrijk. In de 
weekenden was ik thuis. In 2017 heb ik een EHBO-cursus 
gedaan. Ik was zo geïnteresseerd dat ik dacht: daar moet 
ik wat mee. Ik ben toen de opleiding Verpleegkunde gaan 
doen. Het is leuk om weer nieuwe dingen te leren. Al 
moest ik na al die jaren wel even wennen. De laatste keer 
dat ik op school zat, werd er nog met krijtjes op het bord 
geschreven. Nu gaat alles digitaal. Wat ook wennen is: als 
vrachtwagenchauffeur was ik gewend alles zelf te doen. 
In de zorg kan dat niet. Ik leer hier om meer samen te 
werken. 
Sommige mensen zeggen: je stapt van een mannenwereld 
in een vrouwenwereld. Maar dat is niet zo; bij Zorggroep 
Reinalda werken ook veel mannen. Wat ik mis van mijn 
vorige werk? De zonsopgang in de vrachtwagen, met een 
muziekje en een kop koffie erbij. Maar dat is het enige wat 
ik mis. Ik heb de goede keuze gemaakt. Ik vind het mooi 
dat de zorg echt mensenwerk is. Ik kan iets betekenen 
voor de bewoners en de mensen zijn dankbaar voor wat ik 
doe. Dat had ik in mijn vorige werk niet. Mijn vrouw vindt 
het ook geweldig dat ik nu in de zorg werk. Ik ben veel 
vaker thuis – en een stuk vrolijker. Ik ga met een lach op 
mijn gezicht naar het werk.” 

“Ik ben vaker thuis en
een stuk vrolijker”

Van het
sportveld
naar de
zorg 
Dag vrachtwagen, sportveld en 
vastgoed, hallo zorg! Deze drie
leerlingen bij Reinalda gooiden 
het roer om en kozen voor een 
carrière in de zorg. “Ik heb hier 
mijn plek gevonden.”
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eline van kuijk (33), leerling verpleegkundige: “Nadat 
ik mijn bachelor kunstgeschiedenis had gehaald, ben ik 
gaan werken bij een vastgoedondernemer in Amsterdam. 
Ik vond het leuk dat we monumenten in ere herstelden. 
Soms stond ik in mijn kantoorpakje op de steiger om te 
overleggen met de bouwvakkers. Nadat de panden waren 
opgeknapt, werden ze gesplitst en voor heel veel geld 
verhuurd aan expats. Ik begon steeds meer wroeging te 
krijgen. Op een gegeven moment dacht ik: Eline, waar 
krijg je het meeste plezier van? Van de hele dag werken in 
het vastgoed of van je bijbaantje van een paar jaar gele-
den? Vanaf mijn zestiende werkte in namelijk in de zorg 
bij Huis in de Duinen in Zandvoort. Toen dacht ik: ik moet 
gewoon de zorg in! 
Bij Reinalda kreeg ik de kans om de verkorte opleiding 
Verpleegkunde te doen en tegelijk te werken. Dat bevalt 
heel goed. De sfeer is fijn en ik vind het Reinaldahuis een 
te gek pand. Ik word ook goed begeleid. Op de werkvloer 
heb ik een werkbegeleider en ik kan ook altijd terecht bij 
mijn studiebegeleider. Ik heb een jaar gewerkt op de af-
deling Spinoza en een jaar in de thuiszorg bij de aanleun-
woningen. Sinds kort werk ik op de afdeling Coornhert. 
Ik vind het mooi als ik iemand heb kunnen helpen zoals 
ik zelf ook graag geholpen zou willen worden. Nu weet ik 
waar het echt om draait. Geld maakt niet gelukkig.”

ThoMas van duijkeren (23), leerling verzorgende ig: 
“Na de middelbare school ben ik het CIOS gaan doen, een 
sportopleiding in Haarlem. Een mooie opleiding, maar 
daarbij werk je vooral met kinderen. Ik wilde graag met 
ouderen werken. Daarom vroeg ik aan het CIOS of ik voor 
een keuzedeel stage mocht lopen bij het Reinaldahuis. 
Dat mocht, als eerste CIOS’er ooit. Als vitaliteitscoach 
heb ik tijdens mijn stage veel met bewoners bewogen. 
Al snel merkte ik dat ik een klik heb met ouderen. Ik vind 
het mooi om hen te helpen. Dat heb ik van mijn moeder 
geleerd. Zij werkt in het Reinaldahuis als verpleegkundige. 
Mijn moeder zei: ‘Probeer eens een zorgopleiding, ik denk 
dat het bij je past.’ Dat ben ik dus gaan doen, nadat ik het 
CIOS had afgerond.
Ik doe nu de opleiding tot verzorgende IG. Ik ga één dag 
in de week naar school en werk gemiddeld drie dagen per 
week. Eerst bij de revalidatie in het Reinaldahuis en nu op 
de afdeling Plato. Ik heb veel respect voor de bewoners. 
En ik leer veel van mijn collega’s op de afdeling en van 
de mensen om me heen. Ik vraag vaak hoe mijn moeder 
dingen doet, en hoe het ’s nachts is. Zij draait namelijk 
alleen nachtdiensten. Als ik begin aan mijn ochtenddienst, 
is mijn moeder net klaar met werken. Mijn beste vriend 
werkt ook in het Reinaldahuis. Met hem heb ik het ook 
vaak over het werk. Ja, ik heb hier mijn plek gevonden.” 

“Nu weet ik waar het 
echt om draait”

“Ik merkte dat ik een
klik heb met ouderen”
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Leef je eigen leven. Ook als 
dat afwijkt van de norm. 
Dat is waar Renée Leven 
(71), bewoonster van het 
Reinaldahuis, altijd voor 
heeft gestreden.

“Ik was een jaar of 14 toen ik erachter 
kwam dat ik een meisje op school 
heel erg leuk vond. Mijn ouders 
zeiden: ‘Hou op met dat gedoe.’ 
Uit de kast komen in de jaren 60 
en 70 was heel lastig, zeker in mijn 
familie. Homoseksualiteit werd niet 
geaccepteerd.” Onder druk trouwde 
ze enkele jaren later met een man. 
“Mijn familie was in de wolken, 
helemaal toen ik vrij snel zwanger 
bleek. Maar toen ik kort hierna ging 
scheiden, liet mijn familie me vallen 
als een baksteen. Met één zusje heb 
ik goed contact, maar de rest van de 

Leef je eigen leven
familie heeft het nooit geaccepteerd. 
Ook mijn zoon was niet welkom. 
Ik heb naar hem altijd uitgedragen 
dat ik een moeder ben die van 
mensen houdt, met een voorkeur 
voor vrouwen. Dat is voor hem nooit 
een probleem geweest, maar juist 
een verrijking van zijn leven. Ik ben 
enorm trots op mijn zoon en hoe 
open-minded hij is.”

Altijd strijdbaar
Na haar scheiding besloot ze zich 
– als alleenstaande moeder en 
lesbische vrouw – in te zetten voor 



Vragen?
Wilt u meer weten over 
de Roze Loper? Of heeft 
u vragen of opmerkingen 
naar aanleiding van dit 
artikel? Neem dan contact 
op met één van de leden 
van de kerngroep Roze 
Loper (Christiaan de Jong, 
Mirjam van der Sman, 
Ingrid van der Hurk of 
Greet Doornenbal) of bel 
met 06-411 44 029.

Iedereen kan
zichzelf zijn

In 2011 kreeg het Reinaldahuis 
als eerste Haarlemse ver-
pleeghuis de Roze Loper. Dit 
is een certificaat waarmee 
je laat zien dat je een homo-
vriendelijk huis bent. “Ik 
vind het belangrijk dat het 
Reinaldahuis hier aandacht 
aan schenkt”, vindt Christiaan 
de Jong (foto), dagbestedings-
coach, lid van de kerngroep 
Roze Loper en zelf homo-
seksueel. “We leven in een 
wereld van diverse personen, 
meningen en gevoelens. Dat 
is juist een rijkdom! In het 
Reinaldahuis mag je zijn wie je 
bent. Je vrij en veilig voelen is 
enorm belangrijk, voor zowel 
bewoners als medewerkers. 
Ik hoop dat de Roze Loper 
bijdraagt aan dat gevoel.” 
De Roze Loper past binnen de 
humanistiche waarden van to-
lerantie en respect voor ieders 
eigenheid. En dat geldt niet 
alleen voor mensen met een 
andere geaardheid. Zorggroep 
Reinalda wil een organisatie 
zijn waar iedereen zich thuis 
voelt, ongeacht iemands 
etnische of culturele achter-
grond, levensovertuiging of 
seksuele geaardheid. “Ik voel 
me geaccepteerd en veilig 
in het Reinaldahuis”, besluit 
Christiaan. “Hopelijk geldt dat 
voor iedereen.”  

Roze loper

gelijke rechten voor vrouwen en voor 
homoacceptatie. “Ik werd actief in 
de vrouwenbeweging en bij het COC. 
Ik stond vaak op de barricaden.” 
Nog altijd is Renée Leven strijdbaar, 
ondanks haar broze gezondheid 
door de kanker. “Ik heb vijf keer in 
het hospice gelegen, maar vijf keer 
kwam ik er weer bovenop.” Niet 
voor niets betekent haar voornaam 
‘wedergeboorte’. En niet voor niets 
is haar achternaam Leven. “Ik ben 
positief en kijk altijd wat er wél 
mogelijk is. Tel je zegeningen in het 
leven!”
Sinds maart woont ze in het 
Reinaldahuis, dat is opgericht vanuit 
het humanistisch gedachtegoed. 
“Het humanisme spreekt me erg 
aan, vooral vanwege de menselijke 
waarden. Het gaat om jou, om wie 

jij bent. Wat mij betreft zou het hu-
manisme meer terug mogen komen 
in het Reinaldahuis. Nu wordt soms 
nog te veel gekeken vanuit de zorg, 
in plaats van vanuit het individu.” 
Haar oproep aan medewerkers en 
bewoners: “Maak contact met elkaar, 
praat, toon interesse, vraag wie de 
ander is.” In haar wekelijkse gespreks-
groep gebeurt dit al. “Vanmorgen 
heb ik in de gespreksgroep verteld 
dat ik van vrouwen houd. Iedereen 
was heel positief, en dan heb ik het 
ook over bewoners van in de 80 en 
de 90. Ze zeiden: ‘Iedereen moet zelf 
weten wat je doet en met wie.’ Dat 
is fijn.”

Hand in hand 
Sinds 2011 heeft het Reinaldahuis het 
Roze Loper-certificaat (zie kader). 
Een goede zaak, vindt Renée Leven. 
“Want er zijn nog altijd veel voor-
oordelen over homoseksualiteit. 
Daarom heb ik me de afgelopen 
jaren ingezet voor de Roze Loper, 
ook in De Roos waar ik hiervoor heb 
gewoond. Ik heb me er hard voor 
gemaakt dat er meer aandacht komt 
voor homoseksualiteit en dat het 
gewoon benoemd wordt. Want het is 
heel normaal.” 
Helaas denkt niet iedereen in 
Nederland er zo over. “In het nieuws 
lees je regelmatig dat twee jongens 
of twee meisjes die hand in hand 
lopen in elkaar worden geslagen. Ik 
hoop dat er meer tolerantie komt, 
want het gaat weer achteruit.” Aan 
de andere kant zijn er ontwikke-
lingen die haar hoopvol stemmen. 
“Jongeren komen er onderling 
makkelijker voor uit dat ze homo-
seksueel zijn of anders. Daar ben 
ik echt blij verrast over. Wat daarbij 
helpt is dat televisieprogramma’s 
als Goede Tijden, Slechte Tijden 
aandacht besteden aan het thema 
homo seksualiteit.” 
Wat ze haar eigen kleindochters wil 
meegeven? “Dat je zelf kunt kiezen 
wat je wil in het leven. Of je wel of 
geen partner wil. En zo ja, wat voor 
partner. Man, vrouw; het maakt niet 
uit. Als je maar gelukkig bent.” 

Reinalda Magazine 11
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Creatief

aldus Cathleen, die tijdens de 
kunstzinnige therapie veel moois 
ziet gebeuren. “Zo schilder ik elke 
week met een meneer. Hij is jong 
van geest, maar door de ziekte van 
Parkinson zit hij soms gevangen in 
zijn lichaam. Door creatief bezig te 
zijn focussen we op wat hij wél kan. 
Samen schilderen we reisbestem-
mingen die hij heeft bezocht. Het 
schilderen brengt hem ontspanning. 
Tegelijkertijd praten we over zijn 
reizen. Zo kan hij de fijne herinnerin-
gen herbeleven.”

Ingelijst
Met haar tas vol tekenspullen stapt 
Cathleen vandaag binnen bij de 
98-jarige Jeannette Hoenderdos. “Ik 
ben allenig en veel dingen gaan niet 
meer. Ik kan bijvoorbeeld niet meer 
naar de kerk. Tekenen gaat nog 
wél. Het is een heerlijkheid om dit 
samen met Cathleen te doen”, aldus 
mevrouw Hoenderdos, die zich na 
een uurtje tekenen altijd beter voelt. 
“Als ik bezig ben, denk ik nergens 
anders aan. Ik weet niet waar ik 
ben, alleen dat ik iets moois aan het 
maken ben. En dan gaat het vanzelf.” 
Ze wijst naar een kleurrijk kunstwerk 
op tafel. “Kijk, Cathleen heeft mijn 
vorige schilderij in een lijst gedaan. 
Prachtig toch! Mooi dat ik dit op 
mijn leeftijd nog mag beleven.” 

Atelier in een tas

maatschappelijk werk, de zorg, de 
psycholoog of artsen vragen of ik bij 
mensen langsga. Ik geef één op één 
therapie, met volle aandacht voor 
de bewoner. Waar heeft iemand last 
van? Wat kan iemand goed? Wat wil 
iemand graag? Ik kijk hoe ik be-
woners daarbij kan ondersteunen, 
zodat ze meer in verbinding komen 
met zichzelf en hun eigen gevoel. 
Wat veel bewoners fijn vinden: de 
nadruk ligt niet op het voeren van 
een gesprek, maar op het creatief 
bezig zijn en ontdekken.”

Fijne herinneringen
Sommige bewoners hebben nooit 
eerder getekend of geschilderd. “Ik 
zeg altijd: het resultaat is minder 
belangrijk dan de weg er naartoe”, 

“Mooi dat ik 
dit nog mag 

beleven”

Daar loopt Cathleen van Gool (24) 
door het Reinaldahuis, met haar tas 
vol teken- en schilderspullen. “Mijn 
atelier in een tas, zo noem ik het. 
Ik bezoek bewoners in hun appar-
tement om samen creatief aan de 
slag te gaan. Vooral schilderen en 
tekenen. Doordat ik belevingsge-
richt werk, kijk ik wat iemand nodig 
heeft. Hoe kan tekenen of schilderen 
bijdragen aan het welzijn van deze 
bewoner? De één is wat eenzamer, 
de ander heeft moeite met verlies-
ervaringen. Weer een ander wil in 
alle rust iets maken om trots op te 
zijn. Achter de deur leeft van alles.”

Volle aandacht
Cathleen is onderdeel van het 
behandelteam. “Collega’s van 

Sinds deze zomer werkt in het Reinaldahuis ook 
een kunstzinnig therapeut. “Creatief bezig zijn 
brengt ontspanning.”
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Bouwen aan de toekomst

Zorg & tech

“We bouwen aan de toekomst”, 
vertelt projectleider Els Rodenburg. 
“Met deze studio’s kunnen we straks 
meer nieuwe cliënten een plek ge-
ven. De studio’s worden wat kleiner 
dan de huidige appartementen, 
maar alles zit erin zoals een eigen 
badkamer en een keukenblokje. Het 
worden fraaie studio’s met warme 
kleuren en een mooie kastenpartij.” 
De verbouwing van de studio’s, die 
geschikt zijn voor langdurige zorg, is 
eind september gestart. De opleve-
ring is gepland voor eind dit jaar. “De 

hele verbouwing is coronaproof”, 
aldus Els. “Dat betekent dat alle 
werknemers van de bouw en alle 
materialen niet door het huis gaan, 
maar via een steiger buitenom. De 
bouwplaats op de afdeling Spinoza is 
met behulp van een schot geïsoleerd 
van de gang. De grootste herrie vindt 
plaats tussen 11.30 en 13.30 uur. Voor 
bewoners die dat willen hebben we 
een koptelefoon, zodat ze minder 
bouwgeluid horen. Zo willen we 
zorgen voor zo min mogelijk overlast 
voor de bewoners.” 

Op de tweede verdieping van het Reinaldahuis wordt 
momenteel flink verbouwd. Vier appartementen 
worden omgetoverd tot acht mooie nieuwe studio’s.

Technologie wordt steeds 
belangrijker in de zorg. Ook bij de 
thuiszorg van Zorggroep Reinalda 
zijn er interessante ontwikkelingen.

In heel Nederland neemt het aantal 
zorgmedewerkers af. “Daarom moe-
ten we vernieuwen om goede zorg 
te kunnen blijven leveren”, vertelt 
bestuurssecretaris Michelle van der 
Raad. “In de coronatijd hebben we 
gezien dat we nieuwe dingen snel 
kunnen invoeren als het nodig is. En 
we hebben ook gezien dat techno-
logie handelingen kan overnemen 
die mensen voorheen deden.” Het 
komende halfjaar start Zorggroep 
Reinalda – dankzij overheidssubsidie 
– met twee innovaties in de thuiszorg. 
Michelle: “Allereerst gaan we wer-
ken met de Medido. Dat is een slim 
apparaat, waaruit thuiszorgcliënten 
zelf hun medicatie kunnen halen. 
Eens per week vult een zorgcollega 
de Medido met een medicijnrol. Het 
apparaat geeft aan wanneer de cliënt 
medicatie moet innemen. Met een 
druk op de knop komt de betreffen-
de medicatie eruit. Als de cliënt de 
medicatie niet pakt, krijgt de zorg 
een seintje. Dankzij de Medido hoeft 
de cliënt niet meer te wachten tot 
de thuiszorg komt. Zo behoudt de 
cliënt de eigen zelfstandigheid. En de 
tijd die de zorgcollega bespaart, kan 
worden gebruikt voor een andere cli-
ent die zorg nodig heeft.” De tweede 
vernieuwing is de ‘slimme deuroplos-
sing’. “Niet alle cliënten zijn in staat 
zelf de voordeur te openen. Daarom 
is er een speciaal slot, dat via een app 
op de telefoon kan worden geopend. 
De cliënt bepaalt vooraf zelf wie naar 
binnen mag, zoals de thuiszorg en 
familie. Dit vergroot de veiligheid, 
want een sleutel in een kastje naast 
de voordeur is niet meer nodig”, be-
sluit Michelle. “Technologie in de zorg 
moet altijd bijdragen aan het welzijn 
van de cliënt.” 

Bedankt mantelzorgers!

10 november is de Dag van de Mantelzorg. Een extra reden om tegen 
alle mantelzorgers binnen Zorggroep Reinalda te zeggen: bedankt 
voor alles wat jullie doen! Bedankt voor jullie betrokkenheid en voor 
jullie geweldige steun. Niet alleen op 10 november, maar het hele jaar 
door! 

Zo doen we dat
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Welkom in het Rozenprieel bij de familie Schuurman! 
Vlnr: Nora en Ruud, kleindochter Kaylee en dochter Jessica.
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Midden in het Rozenprieel woont de familie Schuurman. 
Drie generaties onder één dak. En allemaal zetten ze 
zich in als vrijwilliger bij De Roos. Een verhaal over 
bingoprijzen, halve kippen en betrokken bewoners.

Interview

4 vrijwilligers 
onder 1 dak

Hoe kan het toch, dat ze in De Roos altijd zo-
veel organiseren? Dat is deels te danken aan 
een groep enthousiaste vrijwilligers, onder 
wie de familie Schuurman. Het begon alle-
maal met Els, de moeder van Nora. “Toen De 
Roos in 1996 was gebouwd, werd mijn moe-
der vrijwilliger. Ik hielp haar vaak. Negentien 
jaar geleden werd ik zelf vrijwilliger. Later 
zijn ook mijn man Ruud, dochter 
Jessica en kleindochter Kaylee 
erbij gekomen. Kaylee was zelfs de 
jongste vrijwilliger van Reinalda.”
Jessica knikt. “Toen Kaylee twee 
jaar was ging ze al mee naar De 
Roos. Mocht ze meedoen met het 
sjoelen. De bewoners vroegen ook 
altijd naar haar.” Nog steeds zijn de 
bewoners dol op de benjamin on-
der de vrijwilligers. Jessica: “Er zijn 
zelfs bewoners komen kijken bij 
een dressuurwedstrijd van Kaylee. 
Kwamen ze haar op de manage 
aanmoedigen en een broodje bal 
eten. En Jan Dijkhuizen, een bewo-
ner die vroeger docent was, heeft 
Kaylee bijles gegeven. Hij vraagt 
ook altijd naar haar cijfers. Hij is 
zelfs een keer mee geweest naar 
een gesprek op school, omdat hij vond dat ze 
te laag schooladvies had gehad.”
“Lief hè?”, aldus Kaylee, die graag in De Roos 
komt. “Het is gezellig en ik leer hier hoe je 
omgaat met oudere mensen. Ik heb veel 
respect voor de bewoners.”
In De Roos zorgt de familie Schuurman voor  →

flink wat leven in de brouwerij. “We hebben 
heel wat feestjes georganiseerd”, lacht Ruud, 
die via zijn vrouw Nora in De Roos belandde. 
“In het begin ging ik mee om te sjouwen. Een 
jaar of acht geleden ben ik steeds meer gaan 
doen; het borreluurtje, sjoelen, klaverjassen, 
de bingo.”
Bij het woord ‘bingo’ lichten de ogen van zijn 

vrouw en dochter op. “Het is elke 
maand weer een uitdaging om leu-
ke prijzen op tafel te krijgen voor 
de bingo”, aldus Jessica. 
Ruud: “Als er veertig mensen mee-
doen, heb je tachtig prijsjes nodig.” 
Daarvoor rijden ze de hele omge-
ving af. Van Zaandam tot de Zwarte 
Markt in Beverwijk. 
Nora: “Bij bingo voor ouderen zie 
je soms een schilmesje als prijs. 
Ik vind: het moet een heel pakket 
zijn, dus een afwasborstel, doekjes 
en sponsjes. Dat heb ik van mijn 
moeder. Met Kerst hadden we zelfs 
een keer een televisie als prijs.”
De prijzen zijn top, maar het be-
langrijkste is natuurlijk de gezellig-
heid. “Laatst kwam na afloop een 
nieuwe bewoner naar me toe, die 

voor het eerst was geweest”, aldus Ruud. “Hij 
zei: ‘Ik heb het erg naar mijn zin gehad.’ Dat is 
mooi om te horen.”
Vanwege corona staat de bingo momenteel 
op een lager pitje. Dat geldt ook voor Gezellig 
tafelen, een andere maandelijkse activiteit 
waar de familie al jarenlang bij betrokken is.

kaylee (16): 
“Ik vind het vooral 
gezellig om met de 
mensen in De Roos 
te praten. Sommige 
bewoners zeggen: 
zeg maar ‘je’, anders 
voel ik me zo oud.”
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Bewoners en buurtgenoten 
krijgen hierbij een heerlijk diner 
voorgeschoteld. “Ze kunnen 
eten als beren”, grijnst Ruud. “Of 
ik negen kilo stoofvlees maak 
of tien schalen huzarensalade: 
het gaat schoon op.” Het meest 
populair? “De halve gegrilde kip 
met Vlaamse friet.”
“En Chinees”, vult Nora aan. 
Jessica: “En op zondag hadden 
we vaak broodjesdag. Dan 
maakten we broodje shoarma of 
broodje kroket.”
Eigenlijk maakt het de familie 
niet uit wat ze doen. Als ze maar 
bezig kunnen zijn. En als ze de 
bewoners maar kunnen verma-
ken. En dus regelen ze de ene 
keer een ritje met de paarden-

tram, met na afloop zelfgebakken pannen-
koeken. En de andere keer een bruiloftsfeest 
voor een echtpaar dat een jubileum viert. 
Compleet met bruidstaart, hapjes en drank-
jes. “We doen alles in overleg met Ingrid en 
Harry van de dagbesteding”, zegt Jessica. 
“We zijn echt een team met alle medewerkers 
en vrijwilligers.” 
Dat werd helemaal duidelijk tijdens de eerste 
coronamaanden. “Elk weekend was er een 
optreden met livemuziek. Dan stond ik met 

Erik, een andere vrijwilliger, in de keuken om 
wat lekkers te maken”, vertelt Nora. “Omdat 
ik geen enkel risico wilde nemen kwam ik 
alleen thuis en in De Roos, verder nergens. 
Zelfs niet in de supermarkt.” 
Ja, hun vrijwilligerswerk is hen veel waard. 
Heel veel. En ze zijn dol op alle bewoners 
die ze in al die jaren hebben zien komen en 
gaan. De komische mevrouw 
Van der Ham. Jan de Kerstman 
met zijn grijze baard. Of de altijd 
behulpzame Ted. Het mooiste 
in al die jaren? Daar hoeven ze 
niet lang over na te denken. “Er 
was een wedstrijd vanuit de 
Dekamarkt, waarbij je geld kon 
winnen voor een activiteit. Ik 
had een mooie brief geschreven 
en De Roos opgegeven”, 
aldus Jessica, die er nog een 
Facebook-actie aan vastplakte. 
“We wonnen duizend euro. Dat 
hebben we tot de laatste cent 
besteed aan een geweldige dag, 
met een driegangenmenu en 
een optreden van Erwin Fillee en 
Willeke d’Estell. Als verrassing 
namen ze Ronnie Tober mee.”
Nora knikt. “Met het team en 
alle bewoners hebben we een 
topdag gehad!” 

jessica (41): 
“Het fijnste is als ik 
bewoners zie lachen 
en genieten van de 
gezelligheid. Die 
blik in hun ogen is 
voor mij al meer dan 
genoeg. Daar doe ik 
het voor.”

nora (66): 
“Dit vrijwilligerswerk 
doe ik niet alleen 
voor de bewoners, 
maar ook voor me-
zelf. Zo blijf ik lekker 
actief en onder de 
mensen.” ruud (66): 
“Ik vind het vooral 
leuk om te dollen 
met de bewoners. 
Grappen en grollen 
horen erbij.”

Vlaaien en paarden

Altijd leuk om te weten: wat is de achtergrond van onze vrijwilligers? “Ruud en ik 
werkten in bar-dancing Veronica, ons familiebedrijf op de Rijksstraatweg. Daarna heb-
ben we 22 jaar in Friesland gewoond, waar we een recreatiecentrum hadden”, aldus 
Nora. “Toen we terugkwamen in Haarlem hebben we een vlaaienwinkel gehad in de 
Cronjéstraat.” Dochter Jessica is – naast De Roos – veel actief bij Stalhouderij Manege 
Vosse. “En ik zit in mijn eindexamenjaar op het Sterren College”, aldus Kaylee, die twee 
verzorgpaarden en een bijrijdpaard heeft. “Ik wil graag dierenartsassistent worden.”

Nora: “Samen met de bewoners
hebben we een topdag gehad”



De schatkamer

Leuntje van Ballegooijen-Reijtenbagh (91),
bewoner Reinaldahuis

“De eerste jaren van mijn leven woonde ik 
bij mijn grootmoeder in Oudenhoorn, vlak 
bij Hellevoetsluis. Mijn grootmoeder was 
een heel vrolijke vrouw. Ze woonde in een 
dorp waar weinig te beleven was. Maar als 
het even kon, stond zij op de dansvloer.”

“Ach, wat waren we nog jong! 
Ik was 25 toen ik trouwde met 
Bertus. Hij speelde accordeon 
en waar hij was gebeurde altijd 
wat. Vroeger zei ik: het feest 
kan beginnen, want Bertus is 
binnen. Op zijn 63e is hij helaas 
overleden.”

“Mijn man heeft gevaren. Hij 
reisde als matroos over de hele 
wereld. Hij nam altijd wat voor 
me mee, zoals dit beeldje uit 
Indonesië. Hij stopte met varen 
toen de kinderen kwamen.”

“We gingen elk jaar op 
vakantie. Uit elk land nam 
ik een eierdopje mee. Deze 
is uit Portugal, waar mijn zus 
een tijdje heeft gewoond. Nu 
kom ik nergens meer. Maar 
af en toe neemt mijn dochter 
een eierdopje voor me mee.”

“Het meest dankbaar in het leven ben ik voor 
mijn twee kinderen en vier kleinkinderen. Zij 
betekenen heel veel voor me. Dit kaartje kreeg 
ik laatst van mijn kleinzoons Jory en Elwin. Ze 
komen snel weer langs, schrijven ze.”

“Vroeger spaarde ik beren. Deze heb 
ik gekocht in Oostenrijk. Een leuk en 
gemoedelijk land. Je kunt er ook mooi 
wandelen. Maar met een kunstknie 
loop je niet zo ver…”
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Zinvol leven
“Ik wil in mijn leven dingen doen die zinvol zijn”, 
aldus De Roos-bewoonster Greet Scholte-Schoen (93).

“Ik kom uit een katholiek gezin met 
acht kinderen uit Haarlem-Noord. 
Zelf kregen mijn man en ik ook acht 
kinderen. Toen de jongste naar de 
middelbare school ging, ben ik vrij-
willigerswerk gaan doen. Mijn man 
Piet stond er helemaal achter. Hij zei: 
‘Breien doe je maar als je 80 bent.’ Hij 
vond dat ik meer in mijn mars had.” 
Greet ging naar de Theologische 
Hogeschool, werd actief in de 
parochie en sloot zich aan bij Pax 
Christi. Van drukke huismoeder werd 
ze drukke actievoerder. “Ik zette me 
vooral in voor ontwikkelingslanden 
en voor de vrede. In 1992 ben ik op 
een internationale vredesvoettocht 
geweest in Israël. Daar heb ik nog 26 
uur in de gevangenis gezeten.” 

Tien jaar eerder, in 1982, kwam 
ze op het idee om elke eerste 
maandag van de maand, als 
de sirenes klinken, alle 
Haarlemse kerkklokken 
te luiden. ‘Dat doen de 
kerken nooit’, kreeg 
ik te horen.” Nou, dat 
moet je nét tegen 
Greet Scholte zeggen”, 
lacht Greet, die het 
voor elkaar kreeg. “Na 
38 jaar is er nog steeds 
elke maand een vredes-
viering.” 

Gewoon er zijn
Greet werd ook op een ander vlak 
actief. “Toen mijn moeder in het 

ziekenhuis lag, ontdekte ik dat veel 
mensen geen bezoek krijgen. Ik 
dacht: we doen veel voor ontwikke-
lingslanden, maar ook dichtbij leven 
mensen die niemand hebben. Ik ben 
toen ouderen gaan bezoeken in het 
ziekenhuis en de Janskliniek.” Haar 
ervaringen zijn te lezen in Samen 
meer mens, het boek dat ze op 
83-jarige leeftijd uitgaf. Dankzij het 
contact en de aandacht tijdens haar 
bezoekjes zag ze de mensen weer 
tot leven komen. “Blijkbaar ben je 
samen werkelijk meer mens”, aldus 
Greet. “Daar hoef je niets geweldigs 
voor te doen: gewoon er zijn en 
luisteren.”

Sokken voor daklozen
Samen met haar man woonde Greet 
ook 24 jaar in Castricum. “Toen Piet 
overleed, ben ik teruggekeerd naar 
Haarlem.” Dicht bij haar familie, 
die inmiddels bestaat acht kinde-
ren (onder wie Loek Scholte, die 
bij de Technische Dienst van het 
Reinaldahuis werkt), negentien 
kleinkinderen en acht achterklein-

kinderen. “Ze zij lief voor mij en 
staan voor elkaar klaar. Wat 

wil je nog meer van het 
leven?”, zegt Greet, die 

op haar 93e tevreden 
kan terugblikken. “Er 
zijn mensen die vooral 
denken aan de vol-
gende vakantie of een 
nieuwe jurk. Er zijn ook 
mensen die wat doen 

voor een ander. Dat is 
wat ik heb willen doen: 

zinvolle dingen. En zinvol 
is zo breed. Van sokken brei-

en voor daklozen tot eenzame 
mensen bezoeken. Ik ben blij dat ik 
dit heb kunnen doen.” 

Mijn leven

“Samen ben je 
meer mens”



Buitenleven

Heel wat zonnige uurtjes 
hebben Lilian en Rinus Haseth 
dit jaar genoten van hun 
vrolijke tuin aan de Leonard 
Springerlaan. “Bijna iedereen 
die langskomt zwaait”, vertelt 
Rinus (77). “En soms maken 
mensen zelfs een foto van ons 
tuintje.”
Zijn vrouw Lilian (73) knikt. 
“Dan zeggen mensen: ‘Wat ziet 
het er leuk uit, mevrouw. Heeft 
u dat zelf gedaan?’ Dan zeg ik: 
‘Nee, dit heeft Ad gedaan, de 
tuinman. Ik houd het alleen bij.’ 
Ik geef de plantjes water en haal 
de dode bloemetjes eruit.” 
“We zijn heel blij met Ad, die 
dit als vrijwilliger doet”, aldus 
Rinus. Sinds februari woont hij 
met zijn vrouw in deze aanleun-
woning naast het Reinaldahuis. 
“Hiervoor woonden we in 
de J.F. Helmerstraat in de 
Amsterdamse Buurt. In mijn ge-
boortehuis, waar ik 77 jaar heb 
gewoond.” Is hij met pijn in het 
hart vertrokken? “Nee, in deze 
situatie tellen sentimenten niet 
mee. Het is noodzakelijk dat we 
gingen verhuizen, want traplo-
pen ging niet meer. Hier wonen 
we gelijkvloers.” Hun nieuwe 
huis en tuintje zijn een stuk 
kleiner dan ze gewend waren, 
maar dat maakt het echtpaar 
Haseth niet uit. Ze hebben 
elkaar. Dat is het belangrijkste. 
“We zijn 54 jaar getrouwd. Het 
geheim van een goed huwelijk? 
Af en toe een beetje mopperen 
op elkaar”, lacht Lilian. “En het 
dan weer goedmaken.” Met een 
kus en een kop koffie tussen de 
bloemen.

Genieten 
van de tuin
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Zorgende 
zussen

Sinds 27 juli woont Ria Maas-
Boereé (93) in het Reinaldahuis. 
Een hele overgang, óók voor 
haar dochters Yvonne (63) en 
Marianne (68). “De eerste dagen 
heb ik alleen maar lopen huilen. 
Maar ik weet dat het de beste 
oplossing is”, vertelt Marianne. 
Haar zus Yvonne knikt. “Het 
liefst was mijn moeder in haar 
eigen huis blijven wonen. Maar 
diep in ons hart weten we 
allemaal dat het beter is dat ze 
nu hier woont. Ze is in goede 
handen.” 
Maar toch. De zorgen, die 
blijven. Om hun moeder die 
regelmatig verdrietig is en haar 
twee dochters en zoon vaak 
belt. Soms iets te vaak. Yvonne: 
“Vroeger was mijn moeder voor 
de duvel niet bang, maar nu 
heeft ze veel last van angsten. 
Toen ze hoorde dat ik naar een 
psycholoog ga, zei ze: ‘Ik wil 
ook graag met iemand praten.’ 
Hopelijk helpt dat.”
Zit hun moeder beter in haar 
vel? Dan krijgen haar dochters 
ook meer rust. Want als mantel-
zorger nemen ze soms te veel 
hooi op hun vork. Yvonne: “Dan 
zegt mijn dochter: ‘Mam, houd 
je nu even rustig.’” Gelukkig 
zijn er ook mooie momenten. 
Marianne: “Op de verjaardag 
van mijn vader, die inmiddels 
is overleden, zijn we naar het 
pannenkoekenhuis in het park 
gegaan. Daar zaten we lekker 
aan de koffie met gebak, mijn 
moeder met een advocaatje 
erbij. Ze zat te huilen van blijd-
schap.” 

In beeld

Mevrouw Maas met haar dochters 
Marianne (links) en Yvonne.


