Wij kunnen gezellig praten
Mevrouw Winnifred Visch-Tak (82) woont een jaar in Vivium De Bolder. In deze
kleinschalige woongroep voor mensen met dementie ontmoette ze Jeroen van
Dijk, helpende plus. ‘Ik kan goed met hem praten’, waardeert ze zijn aandacht en
inzet. ‘Het klikt gewoon.’
Wat het precies is, die klik, kan ze moeilijk uitleggen.
Maar bijzonder vindt ze het wel. ‘We praten vaak.’
Jeroen biedt haar een luisterend oor. Of zoals hij
zegt: ‘Met deze mevrouw kan ik nog gezellig praten.’
Tien jaar werkt hij met plezier in De Bolder. Vooral
het huiselijke, de gezelligheid en de kleinschalige
zorg spreken hem aan. ‘Daardoor bouw je sneller
een band met iemand op. Ik geef graag persoonlijke
aandacht: even een kop koffie met iemand drinken,
taartje erbij of samen foto’s van vroeger bekijken.’
‘Ik had hier een parkiet, Topper, vertelt mevrouw
ineens. ‘Ik ben namelijk een echte dierenvriend.’
Jeroen knikt en vult aan dat toen deze vogel
overleed, ze een nieuwe hebben gekocht. Het
gesprek gaat verder over die ene duif en zelfs een
schildpad. En als mevrouw somber is of pijn heeft,
dan vrolijken Jeroen en collega’s haar op door hun
hond van thuis mee te nemen. Dat helpt. Alleen
het idee al laat mevrouw stralen. ‘Ik had vroeger
een hazewindhond’ haakt ze in. Jeroen weet dat

mevrouw geniet van buiten zijn. ‘Laatst nam ik haar
mee en hebben we samen een poosje bij het water
gezeten. En van de zomer reden we op de duo-fiets
door het dorp.’ Nu knikt zij.
Jeroen zoekt graag aansluiting bij de voorkeuren
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‘Afgelopen zomer reden we op
de duo-fiets door het dorp.’
van bewoners, zoals mevrouw. Zij musiceert en had
in haar vorige huis een vleugel staan. Ook in De
Bolder bespeelt ze de piano weleens. ‘Omdat ze
zo gek is op klassieke muziek, zet ik ’s avonds in de
huiskamer vaak André Rieu op. Daar gaat ze echt
voor zitten.’ Mevrouw knikt: ‘Hij is geweldig, hoor.’ Dat
lijkt net zo zeer voor meneer Rieu te gelden als voor
Jeroen. ‘Heeft u suiker in uw cappuccino gedaan?’,
controleert hij het zakje als de koffie in restaurant De
Parel op tafel staat. ‘Zeker’, glimlacht ze dankbaar
naar hem. ‘Lekkere koffie, hier, hoor.’

–

Naam: Jeroen van Dijk
Functie: Helpende
Locatie: Vivium De Bolder

Personeelsmagazine 2018 - 11

