
 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooie start van de week! 
door Ina Diermanse, bureau HHM 

 

 

 

Buiten kletst de regen tegen de ramen, binnen is het warm en dampig  

van alle regenjassen op de kachel. 

 

Ik ben aan het werk in verpleeghuis De Schildershoek en tussen de afspraken door zit ik in de 

recreatiezaal. Dat is genieten!  

 

Naast mij zit een groep van vrijwilligers koffie te drinken met een aantal cliënten. De sfeer is 

gemoedelijk, er wordt veel gelachen. Het gesprek gaat over kinderen, partners, hoe hoog de 

bloedsuiker is en over Sinterklaas. En dat Piet hier gewoon zwart is. 

 

Eén mevrouw voert het hoogste woord en trakteert iedereen op een spervuur aan vragen en mensen 

die wegdutten aan tafel worden door haar wakker gehouden: “niet denken, maar praten”. En als 

iemand ook maar één seconde op z’n mobiel kijkt volgt een “veeg uit de pan”. Onder het werk wordt 

NIET op de telefoon gekeken! De voertaal onder de koffie is een mengelmoes van Arabisch, Turks en 

Nederlands, maar iedereen begrijpt elkaar. 

  

Ondertussen probeer ik een presentatie af te maken maar dat valt niet mee met zoveel gezelligheid 

naast me. Een mevrouw ziet mijn blik steeds afdwalen en nodigt me aan tafel uit. Voor ik het weet 

ben ik het middelpunt van de vragen. Of ik een man heb die nog leeft, hoeveel kinderen ik heb (twee 

dochters, jammer geen jongens mevrouw) en wat ik eigenlijk kom doen.  Ik vertel dat ik regelmatig 

met de teammanagers en het locatiehoofd overleg over van alles en nog wat. Dat antwoord wordt 

geaccepteerd. Dan komt er nog een vraag, of ik dit als vrijwilligerswerk doe of voor een baas en zo 

gaat het nog even door.  De aandacht gaat van me af en de mensen beginnen elkaar te bevragen over 

werk en vroeger. Niet iedereen komt goed uit z’n woorden, maar dat geeft niets. Er wordt 

instemmend geknikt, gehumd en vooral veel gelachen! 

 

Na een half uurtje wordt de koffiebijeenkomst opgedoekt en kruip ik weer achter de laptop, een grote 

glimlach op mijn gezicht. 

 

Een mooie start van de week! 

 

 

Reageren?  i.diermanse@hhm.nl 
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