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Senioren en corona
De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld. We mogen meer, maar wel met anderhalve meter afstand. Ook voor senioren zijn er weer 
allerlei activiteiten. Wat is er te doen en waar kunt u terecht voor hulp? 

‘Samen zoeken we uit wat u nodig heeft’ 
Voelt u zich weleens eenzaam? En vindt u het misschien moeilijk om 
daarover te praten? U kunt hulp krijgen van een geestelijk verzorger. 
Hasibe Bicer-Uslu is geestelijk verzorger en vertelt hoe dit werkt.

‘Een geestelijk verzorger helpt u 

inzicht te krijgen in uw levens vragen’, 

legt Bicer-Uslu uit. ‘We komen bij 

u thuis voor een gesprek. Samen 

zoeken we uit waar u behoefte 

aan heeft of wat de vraag is. 

Bijvoorbeeld: hoe geef ik mijn leven 

zin? Of: hoe breng ik mijn tijd door? 

We kijken samen wat u belangrijk 

vindt in het leven, waar u energie van 

krijgt en wat u graag doet. We geven 

advies en begeleiden u hierbij.’

Van lezen tot kopje koffie
Een geestelijk verzorger kan 

op allerlei manieren helpen. 

Bicer-Uslu vertelt: ‘Soms is het 

al genoeg om af en toe met ons 

te praten over onderwerpen die 

u bezighouden. Maar we kunnen 

bijvoorbeeld ook bemiddelen bij 

familiekwesties. Of adviseren om 

mee te doen met groepsactiviteiten 

in het Huis van de Wijk. Denk aan 

samen boeken lezen en daarover 

praten met elkaar, een spel doen, 

knutselen, zingen of gewoon een 

kopje koffie drinken en een praatje 

maken. Het kan ook dat we er samen 

achter komen dat andere hulp nodig 

is, dan verwijzen we u door naar een 

andere hulpverlener.’

Contact geestelijk verzorger
Wilt u in contact komen met een 

geestelijk verzorger? Dat kan 

via de huisarts, het Huis van 

de Wijk in uw buurt of via www.

centrumlevensvragenrotterdam.nl.

Hasibe Bicer-Uslu biedt 
hulp bij eenzaamheid 

Jan van der Meijde

‘Ik leer heel veel van haar’ 
Project Jong+Oud=Goud koppelt studenten aan senioren, onder 
meer om zo eenzaamheid bij ouderen terug te dringen. Student 
Daniël Bakkers (21) leerde dankzij dit project de 76-jarige 
Philomena Haarbosch kennen. 

Toen hij via social media een 

advertentie voor dit project van 

stichting Senior&Student voorbij 

zag komen, gaf hij zich dus meteen 

op. Al na een paar dagen kreeg 

hij terugkoppeling. Op basis van 

zijn interesses en persoonlijke 

overeenkomsten was er een match 

gemaakt. Zo leerde hij de zeventiger 

Philomena Haarbosch kennen. 

Vanwege corona bestaat hun 

contact vooralsnog uitsluitend uit 

telefoongesprekken. ‘Ik ben iemand 

die wel veel kan praten. En eerder 

het positieve ziet dan het negatieve. 

En daarin klikt het heel goed met 

Philomena.’ 

Inmiddels zijn er al vijf lange telefoon-

gesprekken geweest. Waarin het 

tweetal het over van alles het nog 

wat heeft. ‘Ik leer heel veel van haar, 

over hoe je met mensen omgaat, 

hoe je vriendschappen onderhoudt. 

En zij vindt het leuk om te horen hoe 

een jong persoon in het leven staat.’ 

Binnenkort wil de student een keer bij 

Philomena langsgaan. ‘Op gepaste 

afstand natuurlijk.’

Hulp en gezelschap
Stichting Senior&Student bestaat 

sinds 2014 om senioren te onder-

steunen in het onafhankelijk en 

gelukkig ouder worden. Door 

senioren te koppelen aan een veel-

zijdige, energieke en betrouw bare 

hulp: een student. Zo krijgt de senior 

persoonlijke hulp en gezel schap. 

De student kan verschil maken in 

iemands leven. 

Koppelen
Wilt u gekoppeld worden aan een 

student en samen activiteiten onder-

nemen? Bel naar 020 308 09 16 of kijk 

op www.stichting senioren student.nl.

Daniël Bakkers (privéfoto)

Doe iets leuks deze zomer!
Samen wandelen, dansen of naar de Voedseltuin. U kunt van alles 
ondernemen deze zomerweken. 

KlusPlus 
De administratie, een praktische klus 

of een luisterend oor bieden. Wilt u uw 

talent inzetten voor anderen? Ga dan 

aan de slag als Klusplusser. Kijk op 

www.stichtinghumanitas.nl/klusplus. 

Durf te dansen
Gezellig dansen en kletsen in een klein 

gezelschap. Dat kan elke maandag-

middag van 14.00 tot 15.00 uur. 

Aanmelden? Bel naar 010 467 17 11.

Wandelen in Delfshaven
Bewegen, nieuwe mensen ontmoeten 

en Delfshaven ontdekken. Loopt 

u mee? Elke dinsdagavond van 

19.30 tot 20.30 uur. Verzamelpunt: het 

inloophuis aan de Aelbrechtskolk 33B.

Wandel vanuit uw stoel
Via een groot scherm wandelt u 

door het oude en nieuwe Rotterdam, 

samen met een gids. Dinsdag 

11 augustus, van 13.30 tot 15.30 op 

Kipstraat 37, in de Grote Zaal. Kosten: 

3 euro. U kunt zich aanmelden via 

Sandro Toma 06 549 672 91 of mail 

naar atoma@wmoradar.nl.

Talentenparade 55+
11 september staat een Talenten-

parade 55+ op het programma. Een 

dag die draait om ontmoeten en 

talent ontwikkeling. Met activiteiten 

als creatieve workshops, zang en 

dans en lessen in digitale vaardig-

heid. Noteert u de parade alvast in 

uw agenda? 

Meer informatie over 
de Talentenparade 
55+ volgt via www.
rotterdam.nl/wonen-
leven/ouder-en-wijzer.

Laat uw talent zien 
tijdens de Talentenparade

Jan van der Ploeg
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