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“Ik heb het ZO gehad met die corona!”
Maar waar HEB je het eigenlijk over?
Het is niet het gesprek van de dag,
het is het gesprek van het jaar – je
ontkomt er niet aan. Het hangt in
de lucht, komt binnen via de
media, en op straat voeren mensen – al dan niet op afstand – er
hele discussies over. Voors en
tegens gaan als tennisballen overen-weer: opschalen of afschalen?
Versoepelen of verstrakken? Goed
of fout, waar of niet waar?
Immuun of niet immuun, Testen of
niet testen? Zin of onzin? Gaat
jong voor oud of andersom? Ben je
bang? Of steek je liever je kop in
het zand?
Maar wat weten wij, die langs de
zijlijn staan, zolang we er zelf niet
rechtstreeks mee in aanraking
komen. Zolang we het zelf niet
hebben of hebben gehad, we geen
dierbaren hebben die heel ziek
zijn geweest of nog zijn. Die overleden na een vreselijke tijd of die
blijvende
ernstige
schade
hebben?
MAAR ALS HET DICHTBIJ
KOMT… Dorpsgenote Annemieke van Delft is niet alleen communicatiedeskundige, maar ook
ervaringsdeskundige. Zij zag
corona van dichtbij in de ogen, en
ontdekte hoe moeilijk het is om
wezenlijk contact te maken met
dierbaren die zo ziek zijn. Maar
ook hoe moeilijk het is om zelf op
afstand en toch van zo nabij

machteloos te moeten toezien hoe
de ander lijdt. Het zijn traumatische, emotionele ervaringen die je
echt moet verwerken. Alles wat
Annemieke daar zelf over leerde
en bedacht, vatte zij samen in
“Tips voor als je corona gehad
hebt” en “Tips voor als iemand in
je directe omgeving corona
(gehad) heeft” die te vinden zijn
op www.luistervermogen.nl
ANNEMIEKE LEGT UIT: “Tot
een aantal maanden terug had nog
niemand gehoord van covid-19
ofwel corona. Als je het hebt gehad
of er in familiekring mee te maken
krijgt, is dat angstig, onzeker en
ontwrichtend. Dat weet ik uit
eigen ervaring. Vijf mensen uit
mijn familie hebben covid-19
gehad. En dat terwijl ze in alle uithoeken van het land woonden en
niet met elkaar in contact waren
geweest. Twee hebben het in
thuisquarantaine moeten uitzieken, twee zijn eraan overleden en
één heeft ternauwernood de ziekenhuisopname overleefd. Het
was een regelrechte nachtmerrie.
Specifiek ter ondersteuning voor
als je corona hebt gehad of als het
iemand in jouw omgeving getroffen heeft, heb ik vanuit
‘Luistervermogen Coaching &
Inzicht deze lijst gemaakt.”
NIET ALLEEN CORONA Toen
Annemieke en ik samen de tips
doornam, en ook wat levenservaringen uitwisselden, realiseerden
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we ons dat veel van deze tips ook
goede handvatten kunnen zijn
voor het praten over en verwerken
van andere zware emotionele
ervaringen. Denk bijvoorbeeld
aan het onverwachte verlies van
een dierbare, denk aan kanker of
andere levensbedreigende ziekten, of aan een heel zwaar ongeluk. Ik denk dat deze tips waardevol zijn voor ieder daarmee te
maken krijgt.

LUISTERVERMOGEN?
Annemieke van Delft, communicatiedeskundige, en Anastasia
Marneth, psychologe, vormen
samen het bedrijf Luistervermogen. Zij zijn bevlogen trainers en coaches, vol bezieling over
het vermogen om te luisteren.
Anasthasia vanuit de psychologie
en Annemieke vanuit de communicatiewetenschap. Beide hebben
ruime ervaring in zowel profit- als

non-profitorganisaties. Zij organiseren trainingen en workshops
voor professionals en vrijwilligers
die actief zijn in ziekenhuizen,
palliatieve zorg, ouderenzorg. welzijnsorganisaties en onderwijs. Zij
geven ook individuele trainingen
en gastlessen op verzoek (zie
www.luistervermogen.nl).

- Per zorgvrager kan één
mantelzorger
voor
de
Mantelzorgwaardering worden
voorgedragen.
- De voorgedragen mantelzorger is
iemand die minimaal 8 uur per
week en langer dan 3 maanden
aaneengesloten onbetaald zorg
verleent aan een familielid,
buurvrouw, vriend of iemand
anders in de directe omgeving die
een zelfstandige huishouding
voert. Let op: zorgvragers die via de
Wet langdurige zorg (Wlz) in een
instelling wonen, voeren geen
zelfstandig huishouden en komen
dus niet in aanmerking voor een
Mantelzorgwaardering.
- Het gaat om méér zorg dan de
gebruikelijke dagelijkse zorgtaken.
De Mantelzorgwaardering is dus

niet bedoeld voor het verlenen van
gebruikelijke zorg aan huisgenoten,
zoals
stofzuigen,
afwassen, normale opvoedtaken
enzovoort.
- De zorgvrager werkt mee aan een
steekproefsgewijze controle als dit
gevraagd wordt.

“Doen wat goed voelt”
Dagbestedingscoach Marloes vertelt…

Dinsdag 1 september was ik
aanwezig bij de presentatie van het
Walking Football dat georganiseerd
wordt door FBT Sport Medisch
Centrum en SV Baarn. In verband
met corona was er een beperkt
aantal gasten aanwezig. Met 11
mannen luisterde ik naar de uitleg

van het spel en de voordelen die
deze manier van bewegen oplevert.
Walking Football, of wandelvoetbal
is voor mensen vanaf 60 jaar, zowel
voor de heren als voor de dames.
De spelregels zijn anders dan in
het reguliere voetbal, er wordt niet
gerend en er mogen geen slidings
gemaakt worden. Er kan op
verschillende niveaus deelgenomen worden en er is altijd een
trainer én een fysiotherapeut
aanwezig.
Wilt u meer weten, dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met
Michael van der Veer van FTB via
035-5435983. U kunt ook contact
opnemen met mij, Marloes Luijken,
dagbestedingscoach bij Welzijn
Baarn via 06-82315407.

IJsjes tijdens de hittegolf
Toen ik tijdens de afgelopen
hittegolf aan de kinderen vroeg wat
zij zouden kunnen doen voor, met
name, oudere mensen in de buurt,
was het idee al snel geboren. We
gingen ijsjes uitdelen! Natuurlijk
fijn ter verkoeling, maar ook een
mooie reden om even gedag te
zeggen, te vragen hoe het gaat, en
aan te bieden om boodschappen
voor hen te doen.
Uiteraard kregen alle, ook de
jongere, buren een ijsje! Veel blije
gezichten en leuke praatjes aan de
deur. Contacten zijn (opnieuw)
gelegd en hopelijk bellen de buren
bij ons aan wanneer we ergens bij
kunnen helpen.
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Walking Football
Meneer heeft vroeger nooit
gesport, hij werkte en had daar
geen tijd voor. Na 47 jaar gewerkt te
hebben, krijgt hij de diagnose
Parkinson. En nu sport hij.
Wandelvoetbal, een combinatie
van bewegen in je eigen tempo,
niet rennen, maar wel een balletje
trappen. En natuurlijk met een
gezellige “derde helft” met koffie
na.

Mantelzorgwaardering
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Mantelzorg Baarn, heeft opdracht
gekregen om uitvoering te geven
aan de regeling “Mantelzorgwaardering”. De zorgvrager
die woonachtig is in de gemeente
Baarn en een zelfstandig
huishouden voert kan een
“Mantelzorgwaardering” -aanvraag
indienen. Hiermee geeft u uw
mantelzorger uw waardering. De
waardering is een bedrag €200,Voor deze Mantelzorgwaardering
heeft de gemeente Baarn elk jaar
een vast budget beschikbaar. De
waarderingen worden uitgegeven
op volgorde van de datum van
binnenkomst van de aanvraag.
VOORWAARDEN
- De zorgvrager (u) woont in de
gemeente Baarn.

VOOR MEER INFORMATIE
Ga naar www.welzijnbaarn.nl/
mantelzorgwaardering.
Of neem contact op met:
Welzijn Baarn
Mantelzorgconsulent
06-1064 5530
mantelzorg@welzijnbaarn.nl

