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Senioren en zingeving 
Minder contacten en weinig vertier. In coronatijd kan het lastig zijn om de dag kleur te geven. Wat helpt? ‘Praat erover, het kan iets doorbreken’, 
zegt Veronique Vaarten, die uitlegt welke mogelijkheden er zijn. De 73-jarige Hans Bal zette een belcirkel op toen activiteiten stopten. ‘Als ik niet 
bel, bellen ze mij.’ Lees op deze pagina wat zingeving nog meer voor Hans betekent. 

Krijg weer zin in de dag!
‘Ik zie niemand meer. Ik heb niets meer om mijn bed voor uit te komen.’ 
Veel ouderen raakten het afgelopen coronajaar de zin in hun leven 
kwijt. Volgens Veronique Vaarten van Coalitie Erbij Rotterdam is het 
belangrijk dat mensen over dit soort gevoelens praten, want die gaan 
niet vanzelf over. 

Weinig sociale contacten, 

binnenblijven, gebrek aan structuur, 

de angst om corona te krijgen, voor 

veel ouderen is het een moeilijke 

tijd. ‘We zien dat eenzaamheid 

onder ouderen toeneemt’, vertelt 

Veronique Vaarten. ‘Dat leidt er bij 

sommigen toe dat ze geen zin meer 

in de dag hebben. Die zin komt niet 

terug door een kort voordeurbezoekje 

of kleine attentie, hoe waardevol die 

ook zijn. Ik zou ouderen met dit soort 

gevoelens op het hart willen drukken 

er niet mee rond te blijven lopen. Vaak 

helpt het als iemand eens écht naar je 

luistert. Dat kan de huisarts zijn, maar 

ook iemand van de Luisterlijn of een 

belangstellende buurman.’

Niet alleen
Een luisterend oor biedt misschien 

niet gelijk de oplossing, maar kan wel 

iets doorbreken. ‘Bijvoorbeeld het 

besef dat je er niet alleen voor staat’, 

aldus Veronique. ‘Het afgelopen 

jaar was er veel belangstelling voor 

‘Zin in bellen’ van Coalitie Erbij. Dat 

zijn telefonische groepsgesprekken 

waarin ouderen met elkaar praten 

over dagelijkse dingen. Praten met 

gelijkgestemden doet goed.’

Maatje zoeken
Ook de maatjesprojecten van Motto, 

Humanitas en andere organisaties 

doorbreken volgens Veronique de 

eenzaamheid. ‘Een fijn gesprek met 

een vrijwilliger geeft de dag weer 

wat meer kleur. Je kunt natuurlijk ook 

zelf vrijwilliger worden en iets voor 

een ander betekenen. Iets doen voor 

een kennis of buurtgenoot, serieuze 

aandacht en interesse voor de 

mensen die je tegenkomt, zorgt bij 

uitstek voor zingeving.’

Wandeling
‘Naar buiten gaan voor een 

wandeling helpt ook. Beweging 

is belangrijk, je wordt er fit en 

vrolijk van. Vraag de buurman of 

buurvrouw mee, want samen hou je 

het makkelijker vol. Of sluit je aan bij 

een wandelclub in de wijk, er zijn er 

inmiddels tallozen. Mensen moeten 

zich er misschien even toe zetten, 

maar als ze eenmaal de positieve 

effecten ervaren, blijven ze het doen.’

Veronique Vaarten: ‘Bewegen is belangrijk,
je wordt er fit en vrolijk van’

Jan van der Ploeg

Bel de Luisterlijn   
Heeft u behoefte aan 
een luisterend oor 
of een steuntje in de 
rug? Bel de Luisterlijn: 
(088) 076 70 00. 
24 uur per dag zijn 
getrainde vrijwilligers 
bereikbaar om met u 
te praten. Wilt u zelf 
vrijwilliger worden? 
Kijk op  
www.deluisterlijn.nl 

Gewoon iedere dag even een ‘praatje pot’ 
Hans Bal (73) is een actieve, alleenstaande senior. Toen vanwege corona 
het Huis van de Wijk De Propeller sloot en veel sociale activiteiten 
stopten, kon hij zich voorstellen dat de eenzaamheid kon toeslaan. Hij 
zette een belcirkel op en blijft op die manier in contact met zijn kennissen.

Voor corona was Hans Bal regelmatig 

te vinden in Huis van de Wijk 

De Propeller in Noord. Hij deed er 

mee aan sociale activiteiten en at 

er samen met buurtbewoners een 

maaltijd van Resto van Harte. ‘Van 

de ene op de andere dag viel dat 

allemaal weg’, vertelt Hans. 

Belcirkel
‘Opeens waren veel van mijn sociale 

contacten afgekapt. Mijn twee 

kinderen wonen aan de andere kant 

van het land en als alleenstaande 

haalde ik dus veel voldoening uit 

de ontmoetingen in De Propeller en 

andere huizen van de Wijk. Ik wist dat 

dit ook voor mijn kennissen gold en 

daarom besloot ik om een belcirkel 

op te zetten.’

Volgens Hans ligt in deze 

tijd eenzaamheid voor veel 

alleenstaande ouderen op de loer. 

‘Dagen niemand spreken is niet goed 

voor een mens. Met zo’n belcirkel 

heb je elke dag een gesprek. Vaak is 

het een praatje pot van tien minuten, 

maar je zit ook weleens een halfuur 

aan de lijn. Dan gaat het ineens over 

serieuze dingen en is het fijn als er 

iemand luistert.’ 

Dagelijkse check
Hans maakt zijn belrondje in de 

ochtend. ‘Als ik niet bel, bellen ze mij. 

Het is dus ook een soort dagelijkse 

check, want als je niet opneemt, 

nemen we poolshoogte. Ik vind 

het een prettig idee dat als mij iets 

overkomt in huis er naar me gezocht 

wordt, dat ik gemist word.’

Anderen helpen
Hans doet ook nog vrijwilligerswerk 

voor de Stichting Samen 

Ondernemend Leren (SOL). ‘Ik breng 

maaltijden rond en op het spreekuur 

van Checkpoint help ik mensen met 

het aanvragen van toeslagen of het 

invullen van allerlei formulieren. Als 

je het over zingeving hebt, dan is dat 

voor mij anderen helpen.’

Hans Bal: ‘Als je niet opneemt,
nemen we poolshoogte’

Jan van der Ploeg

Eenzaam? Bel!  
Juist in deze 
coronatijd kunt u 
zich alleen voelen. 
Voelt u zich eenzaam? 
Dan kunt u ook 
contact opnemen 
met de Sociale 
Hulpdienst Corona 
via 14 010. Of kijk op  
www.rotterdam.nl/
wonen-leven/voor-
mekaar.




