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Senioren en corona
‘Corona en kerst gaan eigenlijk niet samen’, vindt Martha Mangal die het liefst grote gezelschappen trakteert op haar kookkunsten. December is 
door corona inderdaad anders dan we gewend zijn. Toch weten vrijwilligers als Martha een mooie schittering te geven aan de feestdagen. Zo deelt 
ook Coalitie Erbij kerststollen uit en regelt Swamie Ramsaran iets leuks voor flatbewoners. Lees er meer over op deze pagina.

‘Ik ben al een ‘moedertje’ sinds mijn achtste’ 
In de Vliegerstraat in het Oude Westen en ver daarbuiten is de actieve 
bewoonster Martha Mangal geen onbekende. Mensen kennen haar als 
het ‘pompoenvrouwtje’ vanwege de pompoenen die ze voor haar huis 
kweekt, maar vooral als het ‘buurtmoedertje’ waar de voordeur altijd 
openstaat voor een praatje en een hapje. 

In deze feestmaand is de 72-jarige 

Martha Mangal zich extra bewust van 

de gevolgen van de coronacrisis. 

Elk jaar is er een kerstdiner in het 

Wijkpastoraat, maar deze keer 

niet door de maatregelen. ‘Maar ik 

ga koken voor de mensen en de 

maaltijden rondbrengen, samen 

met mijn buurvrouw’, vertelt Martha 

enthousiast. ‘Ik maak dit jaar twee 

maaltijden. Roti met kip, ei en 

groenten. En pom met bruine bonen, 

groenten en rijst.’ 

Martha geniet ervan om mensen te 

verwennen met haar kookkunsten 

en laat zich niet uit het veld slaan 

door haar reumaklachten. ‘Ze vragen 

me weleens gekscherend wat voor 

soort reuma ik eigenlijk heb, omdat 

ze niet kunnen geloven dat je op mijn 

leeftijd met zo’n ziekte nog zoveel 

kan. Reuma vreet inderdaad energie, 

maar stil zitten is niets voor mij. 

Onder de mensen zijn, geeft mij juist 

weer energie. Mijn kinderen roepen 

weleens dat ik aan mijn gezondheid 

moet denken, maar ik denk liever aan 

anderen! Ik ben al een ‘moedertje’ 

sinds mijn achtste dus zolang ik de 

kracht krijg, zorg ik door.’ 

Saamhorigheid
Tijdens de kerstdagen zou Martha 

het liefst iedereen die alleen of een-

zaam is bij haar thuis uitnodigen voor 

een hapje en een drankje. ‘Helaas 

kan ik nu maar twee extra mensen 

ontvangen. Ik hoop dat de rest niet 

boos op me is…’ Ze gaat iets maken 

van haar zelfgekweekte pompoenen. 

En als ze het op tijd weet, brengt ze 

een hapje langs bij mensen. ‘Corona 

en kerst gaan eigenlijk niet samen’, 

zucht Martha. ‘Maar met creatieve 

oplossingen, zoals het uitdelen van 

maaltijden, is er toch een beetje 

ruimte voor saamhorigheid.’

Martha Mangal: 
‘Stilzitten is niets voor mij’

Jan van der Ploeg
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Kerstgedachte achter zoete gift

Thuiswonende ouderen niet alleen iets lekkers brengen, maar ook 
meteen even vragen hoe het met ze gaat. Dat is het doel van de grote 
kerststollenactie van netwerkorganisatie Coalitie Erbij.

Coalitie Erbij biedt aangesloten part-

ners handreikingen voor het organi-

seren van activiteiten voor ouderen. 

Omdat dit jaar alles anders is, 

brengen ze nu 5.000 mini- kerststollen 

langs bij thuiswonende ouderen door 

heel Rotterdam. Dat doen ze natuur-

lijk niet alleen, maar samen met hun 

partners en heel veel vrijwilligers. 

‘We zien dat in deze coronatijd onze 

deur-tot-deur-acties heel succesvol 

zijn’, vertelt Veronique Vaarten, 

voorzitter van Coalitie Erbij.

 

‘Veel ouderen blijven binnen en 

ontvangen geen bezoek. Maar 

een contact momentje op 1,5 meter 

afstand bij de voordeur vinden ze 

best prettig. De een maakt een 

praatje pot, de ander heeft behoefte 

aan een serieus gesprek. Elke 

organisatie bezoekt ouderen uit 

zijn eigen achterban en is de gever 

van de kerststol. Als de vrijwilliger 

merkt dat het echt niet goed gaat 

met iemand, geeft die dat direct 

door aan de eigen organisatie.’ De 

kerststollen zijn gebakken door de 

Bakkerswerkplaats, het Rotterdamse 

Sint Laurensfonds ondersteunt 

de actie en meer dan veertig 

organisaties gaan ermee langs de 

deur. Van Zonnebloem tot House of 

Hope. Van kerk tot inloophuis.

‘Ik voel me familie van de hele flat’
Een kerstster ontvangen met wat lekkers erbij. Wie wil dat niet? 
De bewoners van de seniorenflat aan de Christiaan de Wetstraat 
in de Afrikaanderwijk ontvangen deze attentie dankzij de inzet van 
Swamie Ramsaran. Al voor het vijfde jaar op rij.

Swamie Ramsaran (76) koopt elk 

jaar zo’n 120 kerststerren van de 

Opzoomer bijdrage. Samen met zijn 

vrouw en andere bewoners uit de flat 

bakt hij daar wat lekkers bij. ‘Ik ga al-

tijd op zoek naar goedkope, maar wel 

mooie plantjes. Iedereen vindt het 

leuk om te krijgen. Ik merk dat veel 

ouderen het moeilijk hebben door de 

corona maatregelen. Ik begrijp dat wel. 

Zelf ben ik hartpatiënt en diabeet en 

dus ook veel voorzichtiger.’ Het plan 

om samen met de stichting Humanitas 

voor 100 senioren te koken, gaat 

vanwege corona niet door. ‘Dat 

vind ik heel erg jammer. Ik hoop dat 

we een mooi voorjaar krijgen, want 

dan kunnen we dit soort activiteiten 

buiten op het plein doen. De stoelen 

staan al te wachten in mijn kelder.’

Swamie Ramsaran en zijn vrouw zetten 
zich weer in voor een attentie: 

‘Iedereen vindt het leuk om te krijgen’

Jan van der Ploeg

Fijne dagen 
De redactie wenst 
u fijne kerstdagen 
en een gelukkig en 
gezond 2021 toe! 

Meer informatie
www.rotterdam.nl
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Volg de gemeente ook op Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.

http://www.rotterdam.nl

