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Senioren en corona
Waar krijgt u energie van en hoe blijft u langer vitaal en actief? In deze coronaperiode is het belangrijk om je vooral niet tegen te laten houden door 
je leeftijd, benadrukt Suljette Konigferander (76). Ze barst van de energie, net als de 87-jarige Wil Popken. Waar halen ze die veerkracht vandaan? 
Suljette en Wil vertellen over activiteiten als bakken, bellen, bezoeken en bewegen.

‘Doe dingen die je leuk vindt’ 
De weken van de 76-jarige 
Suljette Konigferander zijn goed 
gevuld. Sporten, vrijwilligerswerk, 
lezen, koken, bakken, modellen-
werk, bellen met vriendinnen. 
Best een drukke agenda voor een 
dame op leeftijd. Maar daar is 
Suljette het niet mee eens. ‘Het 
zijn maar twee getallen hoor! Die 
zeggen niks over hoe jij je voelt.’

Suljette begrijpt heel goed dat niet 

iedereen op z’n 76e nog net zo 

vitaal is als zij. Maar op haar huis

bezoeken, die ze als vrijwilliger aflegt 

voor Motto Rotterdam, ontmoet ze 

vaak eenzame en sombere ouderen. 

‘Laatst was ik bij een mevrouw die 

haar leven omschreef als kommer 

en kwel. Ga iets doen wat je nog 

leuk lijkt, adviseerde ik haar. Op mijn 

leeftijd, riep ze uit. Ik durfde haar 

nauwelijks te vertellen dat we even 

oud waren, maar ik deed het toch. 

Hoe kan het dat jij dit allemaal nog 

kan, vroeg ze? Ik vertelde haar mijn 

verhaal en je zag haar opbloeien.’ 

Vrijwilligerswerk
Suljette werkte haar hele leven als 

verpleegkundige. Na haar pensioen 

bleef ze doorwerken, want thuiszitten 

dat leek haar niks. ‘Je moet je niet 

laten tegenhouden door je leeftijd’, 

zegt ze lachend. ‘Het zijn maar twee 

getallen hoor! Die zeggen niks over 

hoe jij je voelt.’ En dus ging ze, nadat 

ze gestopt was met haar betaalde 

baan, aan de slag als vrijwilliger bij 

Motto. ‘Ik praat makkelijk en dat komt 

me op de huisbezoeken goed van 

pas. Ik hoor vaak van gepensioneer

den dat ze geen zin hebben in vrij

willigerswerk omdat ze er niets mee 

verdienen. Dat is jammer, want je 

krijgt er zoveel voor terug. En je hoeft 

niet gelijk hele dagen aan de slag, 

het kan ook voor een paar uurtjes.’

Corona
Juist in deze coronatijd is het volgens 

Suljette nog belangrijker om actief en 

vitaal te blijven. Ik zit nog vol energie, 

maar daar moet je wel zelf aan wer

ken. Maak een ommetje, ga iets lek

kers bakken, ga wat aan sport doen, 

bel iemand op voor een babbeltje. 

Pas vertelde een leeftijdgenoot mij 

dat ze nooit wordt gebeld. Maar bel 

jij zelf wel eens iemand, vroeg ik 

haar. Nee, zei ze. Mensen moeten 

niet eenzaam op de bank blijven 

zitten. Iedereen wil z’n verhaal kwijt. 

Pak gewoon spontaan de telefoon 

of plan vaste belafspraken in. Maak 

ook eens praatje op straat, in de bieb 

of op de sportclub. Je hoeft mensen 

echt niet altijd in huis te halen.’

Vrijwilliger worden?
Wilt u net als Suljette 
vrijwilliger bij Motto 
worden? Of heeft 
u zelf behoefte 
aan gesprekken 
over persoonlijke 
onder werpen als 
geloof, verlies en 
zingeving? Kijk dan op 
Samen010.nl. onder 
project Motto. Bel 
(010) 466 67 22 of mail: 
motto@samen010.nl.

Suljette Konigferander legt 
als vrijwilliger huisbezoeken af

Jan van der Ploeg

Wil Popken: ‘Ik weet van elke dag iets te maken’
Achter de geraniums zitten is niets voor Wil Popken (87). Zelfs niet in 
coronatijd. Toen ze door de coronamaatregelen geen baantjes kon 
trekken in het zwembad, wandelde ze wat meer. En in plaats van koffie 
drinken met haar vriendinnen in de stad, belt ze hen op voor een praatje.   

Voor het telefonisch interview om 

10.00 uur heeft Wil al haar vitrages 

gewassen, de ramen gezeemd en 

het houtwerk gesopt. ‘Dat kan er 

weer even tegen’, zegt ze opgeruimd. 

Wil woont op de 7e etage in een 

flat in IJsselmonde. Ze onderhoudt 

de boel nog zelf. ‘De ochtenden 

besteed ik aan bood schappen doen 

en huis houdelijk werk, en ’s middags 

doe ik iets voor mezelf. En als een 

van de bewoners ergens hulp bij 

nodig heeft, spring ik bij. Ik doe 

boodschappen voor ze, kook een 

maaltijd of breng wat gebakken 

koekjes rond voor de gezelligheid.’ 

Beloofd
Waar haalt ze op haar 87e nog de 

energie vandaan? ‘Ik weet van elke 

dag iets te maken en als het mijn tijd 

is, ga ik’, antwoordt ze lachend. Even 

is het stil, maar dan zegt ze er achter

aan: ‘Misschien komt het omdat 

mijn enige dochter maar 36 jaar is 

geworden. Op haar sterfbed heb ik 

haar beloofd om door te gaan.’ 

‘Het mag weer!’
En doorgaan doet Wil. Natuurlijk 

beseft ze dondersgoed dat niet 

iedereen vitaal oud wordt. ‘Als je 

niet meer kunt lopen, dan valt het 

niet mee. Maar als je dat nog wel 

kunt, moet je het ook blijven doen. 

Al is het maar een blokje om de flat! 

Zelf wandel ik elke dag. Het liefst op 

het strand van Hoek van Holland of 

over de boulevard bij Nesselande. 

Met de metro ben je er zo. En als 

het slecht weer is, ga ik naar een 

museum, de bieb of de bioscoop. 

Nu mag het weer!’

Wil Popken wandelt elke dag: 
‘Als je nog kunt lopen, 

moet je het blijven doen’

Jan van der Ploeg

Sociale  
Hulpdienst Corona   
De coronacrisis raakt 
iedereen. Heeft u 
vragen of maakt u 
zich zorgen? Er zijn 
allerlei initiatieven die 
u kunnen helpen. Bel 
bij hulpvragen met 
Sociale Hulpdienst 
Corona via 14 010. 

Meer informatie
www.rotterdam.nl

 14 010

Volg de gemeente ook op Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.
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