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Senioren en corona
Sinds de invoering van de corona maatregelen ligt het sociale leven van veel Rotterdammers praktisch stil. Vooral voor ouderen is dat moeilijk. 
De kans dat ze zich alleen gaan voelen is groot. De gemeente Rotterdam biedt samen met welzijnsorganisaties en partners een helpende hand.

Cor Jonkman met zijn zoon, die hij na maanden weer kan zien 

Jan van der Ploeg

‘Ik heb me eruit geknokt’
Cor Jonkman (80) woont sinds 
een jaar in verzorgingshuis 
Zilverlinde in Hillegersberg. In 
februari van dit jaar overleed zijn 
vrouw met wie hij sinds zijn 16e 
samen was. In de verdrietige 
tijd erna brak ook nog eens de 
coronacrisis uit. Zijn zoon mocht 
ineens niet meer op bezoek 
komen.  

‘Een moeilijke tijd. Ik voelde me 

verschrikkelijk. Maar ik heb me er 

toch uitgeknokt. Het personeel in de 

Zilverlinde is fantastisch; zo lief en 

zorgzaam voor iedereen. Ik kwam 

hier een jaar geleden met mijn vrouw 

wonen en het viel me zo mee. Tijdens 

de stille weken organiseerde de 

activiteitenbegeleiding van alles. 

Van bingo tot sjoelen. Heel gezellig. 

Ik probeerde een vast ritme aan te 

houden, dat hielp me zeker. We aten 

drie keer per dag met alle bewoners 

van de Zilverlinde, zoals altijd. Na 

de lunch stapte ik op de hometrainer 

die ik van de fysio had gekregen. 

Ook ging ik op tijd naar bed. Als 

sportliefhebber was ik erg blij met 

mijn televisie. Er werden veel oude 

voetbal wedstrijden uitgezonden. 

Daar knapte ik altijd van op. Beeld-

bellen? Dat kan ik niet. Ik ben totaal 

niet technisch. Mijn zoon heeft een 

paar vaste nummers in mijn telefoon 

gezet en dat is het dan.’

Telefoontjes 
‘Mijn zoon woont in België en bezoekt 

me twee keer per week’, vervolgt 

Jonkman. ‘Het was erg naar dat hij 

niet mocht komen toen mijn vrouw 

nog maar net overleden was. Hij bel-

de wel regelmatig, maar dat is toch 

anders. Toen ik geen bezoek mocht 

ontvangen, kwam mijn zoon wel 

langs en zwaaiden we naar elkaar. 

Dat was heel moeilijk. Het liefst wilde 

ik hem bij me hebben. Ik zag om me 

heen ook hoe triest het voor bewo-

ners was dat er geen bezoek mocht 

komen. Ze hadden er veel verdriet 

van. Ik was extra blij met telefoontjes, 

zoals van het voetbalteam waar ik tot 

mijn 75e bij voetbalde. Het ergste is 

nu gelukkig voorbij.’ 

‘Het was een feest om mijn zoon voor 

het eerst weer te zien. Als het even 

kan, gaan we samen de stad in. Nu 

loop ik elke dag buiten een rondje. 

Mensen gaan keurig aan de kant en 

ikzelf ook. Zo veel mogelijk in bewe-

ging blijven is goed voor je. Bang voor 

het virus ben ik nooit geweest. Als het 

mijn tijd is, is het mijn tijd.’

Dagboek 
tijdens 
coronatijden
‘Prachtig weer. Wat is het toch jammer 
dat je niet zomaar kan doen waar je 
zin in hebt door corona. Wordt het 
ooit weer normaal? Ik ben bang dat ik 
het niet meer zal meemaken. Oké, ik 
heb een prachtig leven gehad, maar 
voor jongeren en hun ouders is het 
anders. Maar vooruit, niet piekeren en 
Nederland in Beweging. Dan voel ik 
me een stuk beter.’

Dit schrijft Jo van Trirum-Heuser (89) 

27 mei 2020 in het coronadag-

boek. Ze houdt dit dagboek bij op 

 rotterdam.nl sinds het begin van 

de coronacrisis in maart.Een dag-

boek vol herkenningen: stille dagen, 

omdat alle activiteiten gestopt zijn en 

er geen bezoek komt, videobellen 

met kinderen en kleinkinderen en je 

zorgen maken. Maar ook: zo positief 

mogelijk blijven. Lees mee op: 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/ 

ouder-en-wijzer/.

‘Blij dat ik weer naar de dagbesteding kan’
Door de coronamaatregelen kon Henny Groeneveld (87) van half maart tot eind april niet naar de 
dagbesteding De Regenboog bij Humanitas. ‘Ik heb het erg gemist. Het is er zo gezellig.’

‘Ik ging altijd vijf dagen per week’, 

 vertelt Henny Groeneveld. ‘We doen 

van alles, zoals spelletjes, knutselen 

en we eten samen. Als het mooi weer 

is, zijn we veel buiten. Iedereen is erg 

lief voor me en met de andere oude-

ren is het ook erg gezellig. ‘En het eten 

is altijd lekker: vers en gevarieerd. Ik 

ben blij dat de dag besteding bestaat. 

Alleen thuis zitten, daar moet ik niet 

aan denken. Dan ga ik piekeren.’ 

Waardering 
‘Sinds 29 april is de dagbesteding 

weer open, maar drie dagen per 

week en de groep is kleiner. Zo 

kunnen we ons zo veel mogelijk aan 

de coronamaatregelen houden. Ik 

ben erg blij dat ik weer kan gaan. En 

ik heb veel bewon dering voor al het 

personeel dat ook nu zo goed voor 

ons zorgt. Ze zouden ook kunnen 

zeggen: we doen het niet, in deze 

coronatijden. Zelf ben ik niet bang om 

ziek te worden.’

‘De afgelopen tijd ben ik goed door-

gekomen’, vervolgt Groeneveld. ‘Van 

de dagbesteding belden ze twee 

keer per week om te vragen hoe het 

ging. En soms kwam er iemand even 

aan de deur een praatje maken. Mijn 

schoonzoon en kleindochter kwa-

men elke week langs. Ze hielden wel 

afstand en hadden een mondkapje 

op. Maar het was fijn om ze te zien 

en ze deden elke week de bood-

schappen voor me. Als er iets is, 

kan ik ze bellen. Mijn schoonzoon 

heeft COVID-19 gehad. Hij lag twee 

weken in quaran taine, verder was er 

niets aan de hand. Ik heb ook lieve 

belangstellende buren om me heen. 

En allerlei kennissen bellen regelma-

tig of sturen een kaartje. Dat doet me 

goed. Ik ben erg blij dat ik nu weer 

naar de dagbesteding kan. Het is 

zo’n fijne afleiding.’

Versoepeling 
Vanwege de 
versoepeling van de 
coronamaatregelen 
zijn begin juni de 
dagbestedingen 
voor ouderen weer 
gedeeltelijk gestart. 
Het vervoer naar de 
dagbesteding wordt 
gedaan door Trevvel. 

Henny Groeneveld: ‘Met mooi weer zijn we veel buiten’ 

Jan van der Ploeg
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