GOUD.
Gelukkig ouder worden

Babbeltrucs, hoe stelt u zich
weerbaar op?
Criminelen maken er steeds meer
gebruik van: babbeltrucs.

Voelt u zich af en toe
eenzaam?

Je af en toe eenzaam voelen, hoort
bij het leven. Vaak gaat dat gevoel
vanzelf over. Anders is het als
eenzaamheid aanhoudt.

Op bezoek bij meneer
Van der Werff, zijn lieve hond
Wanda en zijn kanaries
Veel van onze cliënten zijn in het
prettige gezelschap van huisdieren.

Kunt u wel wat hulp in het huishouden gebruiken? Of heeft u hulp nodig bij het
organiseren van allerlei praktische zaken zodat u weer grip op uw dagelijks leven krijgt?
Dan is het goed om te weten dat AtHomeFirst er is om u te helpen. Onze begeleiders en huishoudelijke hulpen
nemen u uit handen wat u zelf niet meer kunt en ondersteunen u bij de zaken die u nog wel zelf kunt uitvoeren.
Als u hulp nodig heeft dan heeft u daarvoor een indicatie van de gemeente voor nodig. Het aanvragen verschilt
per gemeente. Hieronder kunt u per gemeente zien met welk loket u contact kunt opnemen.

In Borger-Odoorn
neemt u contact
op met de sociale
teams door te
bellen naar:

(gratis):
0800-2009
Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur.

0800-1525

maandag tot en met
vrijdag van 8:30 tot
17:00 uur

In Apeldoorn neemt
u contact op met
het Wmo-loket. Zij
helpen u met vragen
en denken met u mee
over oplossingen die
het beste bij uw situatie
passen. U kunt het
Wmo-loket bereiken
door te bellen naar:

In Meppel neemt u
contact op met het
Wmo + loket. Wanneer
u een melding doet bij
het Wmo Loket krijgt u
een gesprek met een
consulent om een goed
beeld te krijgen van uw
hulpvraag. U kunt het
Wmo + loket bereiken op:

14 055

14 0522

maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot
12.00 uur
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In Emmen neemt
u contact op met
stichting de Toegang.
Zij helpen u met uw
hulpvraag. U kunt hen
bereiken door te
bellen naar:
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maandag tot en met
vrijdag van 9:30 tot
13:30 uur

In Groningen neemt u
contact op met Wij
Groningen. Zij hebben
per wijk een team dat u
kan helpen met vragen
over huishoudelijke hulp
en ondersteuning.
U kunt Wij Groningen
bereiken op:

050 367 42 00

In Coevorden neemt
u contact op met de
sociale teams van de
gemeente. Zij zijn te
bereiken via het
Klantcontactcentrum
van de gemeente.
Belt u naar:

14 0524

Maandag t/m
donderdag: 08.00 uur
tot 17.00 uur. Vrijdag:
08.00 uur tot 12.00 uur.

In Hoogeveen neemt
u contact op met het
Wmo team van de
gemeente.
U kunt hen bereiken
door te bellen naar:

14 0528

maandag tot en met
vrijdag van 9:00 tot
13:00 uur

Meer weten?
Heeft u vragen over de
hulp en ondersteuning
die AtHomeFirst u kan
bieden? Wij leggen het u
graag uit!
Bel met
AtHomeFirst:
088 - 321 01 55
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VOORWOORD

Wat een leuke reacties
hebben we ontvangen na
de eerste editie van ons
magazine ‘Goud’!
Genoeg enthousiasme bij u en daarmee ook bij ons
om ook dit jaar een aantal interessante verhalen
voor u te verzamelen.
Naast praktische informatie kunt u ook nader kennis
maken met enkele van onze cliënten en de betrokken
medewerkers van AtHomeFirst.
Tijdens de diverse bijeenkomsten die wij voor cliënten
organiseren proberen we goed te luisteren naar uw
wensen en wat dit betekent voor onze dienstverlening.
Zo hebben wij dit jaar bijvoorbeeld workshops
georganiseerd voor onze medewerkers op het gebied
van veiligheid in huis en starten we binnenkort een
workshop ‘gezonde voeding’. Goed om telkens weer te
blijven leren van de signalen die op je pad komen toch?
Over leren gesproken… hoe zit het met uw
computerkennis? In dit magazine meer informatie
over tablets en computerlessen voor mensen die
misschien nog koudwatervrees hebben. Of heeft u in
plaats van een tablet liever een kat op schoot? Lees
dan zeker het verhaal over het poezenmaatjesproject.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf ligt onze eenogige
‘tijger’ naast me te knorren, leuk gezelschap hoor!
Veel leesplezier,
Joan Jonkers
Directeur
AtHomeFirst

Babbeltrucs, hoe stelt
u zich weerbaar op?
Criminelen maken er steeds meer gebruik van:
babbeltrucs.
Lees verder op pagina 6
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POPPENHUIZEN

Mevrouw Jonker en
haar bijzondere hobby...
poppenhuizen!
Onze medewerk(st)ers komen dagelijks bij veel verschillende
cliënten van AtHomeFirst over de vloer. Sommigen hebben een
bijzondere hobby. Zo tipte onze medewerkster Ina ons om eens
langs te gaan bij mevrouw Jonker.

“Ik kan uren werken
aan een heel klein mini
handtasje, een hoedje of
een driewielertje voor de
poppen.”

4
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Z

ij woont al enige jaren in
Emmen, maar zij verbleef
daarvoor in zeer veel
uiteenlopende plaatsen. “Ik
ben in mijn hele leven ongeveer 28 keer
verhuisd. Vanuit de regio Alkmaar naar
Groningen en vervolgens naar ZuidoostDrenthe. Ook binnen Emmen ben ik
meerdere malen verhuisd. Maar op dit
moment woon ik al alweer een poosje
heel prettig in het centrum.”
Haar hele huis staat vol met prachtige,
zelfgemaakte poppenhuizen en
poppendorpen. Vroeger had mevrouw
als kind weinig tot geen speelgoed.
“Ik heb helaas een aantal jaren in een
Jappenkamp gezeten als kind. Daar
hadden we helemaal geen speelgoed.
Daarom denk ik dat ik die tijd nu aan
het inhalen ben met het maken van
mooie poppenhuizen en bijbehorende
accessoires.”

Mevrouw is zeer creatief en haar hoofd
loopt af en toe helemaal over van de
inspiratie. “Soms loop ik op straat
en krijg ik een leuk ideetje om iets te
maken. Ik schrijf het niet op, ik móét
dan meteen aan de slag.” Ze heeft dan
ook kasten vol kraaltjes, steentjes,
lintjes en nog veel meer zaken. “Ik
koop veel spulletjes bij de Action en
online via AliExpress. De buren geven
soms ook handige dingetjes, zoals
sigarendoosjes of veertjes, afkomstig
van de duiven van de buurman. En van
sommige dingen maak ik weer iets heel
nieuws.”

compleet poppendorp, inclusief
werkende straatverlichting, een vijvertje
en aangelegde wandelpaden. “Ik vind
dat het wel helemaal af moet zijn,
dus alles moet wel kloppen. Maar het
moet ook niet te veel zijn, af is af. Ach
ja, misschien geef ik alles straks wel
weg aan een goed doel en begin ik een
nieuwe hobby. Ik ben nog veel te jong
om stil te zitten!”

Waar je ook kijkt in het huis van
mevrouw Jonker, overal tref je
poppenhuizen en knutselspulletjes.
“Ik kan uren werken aan een heel
klein mini handtasje, een hoedje of
een driewielertje voor de poppen.”
Haar laatste project is net af: een
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BABBELTRUCS

Babbeltrucs, hoe stelt
u zich weerbaar op?
Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen
in gesprek met Harry van Schaik
Criminelen maken er steeds meer gebruik van: babbeltrucs. Vaak gaat
het om een groep van twee of meer kwaadwillenden, die bij iemand
thuis aanbelt. Ze gebruiken meestal een smoes om binnen te komen,
door bijvoorbeeld een glas water te vragen. Terwijl het slachtoffer
door een persoon van de groep wordt afgeleid, berooft de ander het
slachtoffer van waardevolle bezittingen.

H

arry van Schaik, oudpolitieagent en ruim 15 jaar
trainer in zelfverdediging,
leert senioren in de
gemeenten Utrecht en Barneveld om
zich weerbaar op te stellen tegen
zulke babbeltrucs. In groepen van
maximaal dertig ouderen, doceren
Harry en zijn vaste actrice hoe
deelnemers misleiding door dieven
kunnen herkennen en tegengaan. De
trainingen zijn dusdanig populair dat
de huidige Utrechtse burgemeester
Jan van Zanen zich heeft gemeld als
ambassadeur.

Wij vroegen Harry over zijn manier
van lesgeven en naar de beste tips
tegen babbeltrucs.
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Je leert senioren om zich
weerbaar op te stellen.
Hoe doe je dat?
“Ik ben in 2003 begonnen met het
geven van zelfverdedigingscursussen
aan Indonesische ouderen in
Utrecht. Zij woonden niet bepaald
in een leuke omgeving. In de
buurt hield zich veel hangjeugd
op en er was regelmatig sprake
van problemen met geweld en
criminaliteit. In enkele weken heb
ik de groep ouderen een hoop
kunnen leren. De trainingen bevielen
zo goed, dat ik er jarenlang mee
ben doorgegaan. Helaas stopte de
gemeente met subsidies na de crisis
in 2007. In de daaropvolgende jaren
werden babbeltrucs populairder

onder criminelen. Daar heb ik op
ingespeeld. Tijdens mijn trainingen
identificeren we eerst het probleem
met een groep van twintig tot
vijfentwintig ouderen. Er zijn talloze
smoezen die dieven gebruiken
om zich naar binnen te praten.
De één zegt de dakbedekking te
komen vervangen, de ander vraagt
of zijn of haar kinderen even naar
het toilet mogen en weer iemand
anders zegt dat zijn telefoon kwijt
is en dat hij of zij even moet bellen.
Vervolgens gaan we zoeken naar
oplossingen. Mijn actrice en ik
voeren een interactief gesprek met
de deelnemers in de zaal. We doen
een rollenspel: mijn actrice belt
aan en dan oefenen we de reactie

“In enkele weken heb ik de groep ouderen
een hoop kunnen leren. De trainingen
bevielen zo goed, dat ik er jarenlang mee
ben doorgegaan.”

van het ‘slachtoffer’. In ongeveer
twee uur leren ouderen op een
interactieve manier hoe ze zich
weerbaarder opstellen. Bijvoorbeeld
door te bepalen wanneer je wel of
niet de voordeur moet opendoen
als iemand aanbelt. De trainingen
vinden voornamelijk plaats in
zorgcentra en andere locaties waar
senioren elkaar treffen. De doelgroep
is erg waardevol en ik heb er in de
loop der jaren een warme band
mee opgebouwd. Ze tonen veel
waardering doordat ze iets nieuws
leren en serieus genomen worden.
Dankbaar werk!”
Hoe kun je een babbeltruc
herkennen?
“Als er iemand om hulp vraagt,
gebeurt dat om een reden. Waarom
vragen ze juist ouderen? Ik zeg
altijd tegen mijn groep dat ze niet
de leeftijd hebben om bijstand te
verlenen. Dat klinkt misschien hard,
maar ouderen kunnen simpelweg
niemand wegdragen of binnen
enkele seconden 112 bellen. Ik leer
ze om nee te zeggen. Staan er
verkopers of vertegenwoordigers van
goede doelen aan de deur? Je hebt
waarschijnlijk voldoende spullen in
huis, maar ook genoeg bijgedragen.

Zeg maar gewoon eens nee. Je kunt
je goedheid op een andere manier
tonen. De herkenning zit hem ook in
het onderbuikgevoel. Wanneer iets
niet goed zit, voel je dat aan.”
Hoe kun je je weerbaar opstellen
tegen babbeltrucs?
“Belt er iemand aan terwijl je
niemand verwacht? Kijk altijd eerst
uit het raam of door het kijkgat in
de deur. Praat met de deur dicht als
je het niet volledig vertrouwt. Dat
kan onbeleefd overkomen, maar het
is wel hartstikke veilig. Als je geen
afspraak met iemand hebt gemaakt,
doe dan niet open. Bij twijfel kan
het geen kwaad om even te bellen
met de organisatie waar de persoon
(zogenaamd) aan verbonden is.
Het is ook handig om een
familielid een cameraatje te laten
kopen en deze te installeren.
Dan kun je vanaf de bank zien wie er
voor de deur staat. Zorg daarnaast
voor een kierstandhouder. Hiermee
kan de deur beperkt worden
geopend. Familieleden willen dat
vaak niet, omdat ze dan niet naar
binnen kunnen als er iets aan de
hand is. Een goede oplossing is
om de kierstandhouder alleen te

Kijk ook eens op de website
www.vegro.nl voor advies,
evenementen en een
overzicht waar u de winkels
kunt vinden. Voor vragen
kunt u gratis bellen met
0800 – 2 88 77 66.

gebruiken op het moment dat er
iemand voor de deur staat. Dan
kunnen familieleden altijd naar
binnen, maar voorkom je dat
anderen in je huis komen. Komt
iemand toch binnen? Doe dan de
deur achter diegene dicht, zodat er
niet iemand anders kan volgen om
ongezien waardevolle spullen mee
te nemen. Is een persoon binnen
en lijkt het alsof er iets niet klopt?
Doe dan net alsof je een afspraak
hebt. Je zet dan tijdsdruk op de
bezoeker. Bel altijd 112 als er echt
iets scheef zit; de politie geeft
tegenwoordig hoge prioriteit aan dit
soort meldingen.
Kijk naar de schoenen van de
verdachte als je de politie wilt
bellen. Hiermee kun je eenvoudiger
een signalement doorgeven
aan de agenten. Kijk niet alleen
naar het gezicht. Schoenen zijn
eenvoudiger te onderscheiden als
goed signalement voor de politie.
De aangifte wordt thuis opgenomen,
naar het politiebureau gaan is niet
nodig.”

Vegro is het
Expertisecentrum
Hulpmiddelen en biedt een
uitgebreid assortiment aan
mobiliteit, wonen, bewegen,
gezondheid en zwangerschap.
Ook geeft Vegro graag advies
over producten die u kunnen
helpen langer veilig thuis
te wonen, te revalideren of
om de zelfredzaamheid te
vergroten.
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HUISHOUDELIJKE HULPEN

Wie zijn onze huishoudelijke hulpen?

Maak kennis met Sam, één van
onze ervaren huishoudelijke hulpen
AtHomeFirst heeft veel enthousiaste medewerksters en medewerkers
in dienst, die elke dag met veel plezier bij onze cliënten ondersteuning
verlenen in de huishouding. Sam (49 jaar) werkt inmiddels al ruim 20
jaar in de thuiszorg.

“

Mijn dag begint altijd met een
lekker kopje koffie en een fijne
wandeling met mijn honden.
Dan ben ik er weer helemaal
klaar voor om op pad te gaan naar
mijn cliënten, bij wie ik alle mogelijke
huishoudelijke werkzaamheden
verzorg”. Sam werkt gemiddeld zo’n
20 uur per week bij diverse mensen.
“Het is heel dankbaar werk. Naast
de huishoudelijke ondersteuning,
vind ik een fijn gesprek met kopje
koffie en thee ook erg belangrijk.
Ik ben tevens een luisterend oor
voor ze. Op die manier signaleer
ik ook veranderingen en kan ik
zelfredzaamheid stimuleren.”
Een van zijn enthousiaste cliënten,
mevrouw Wieren, kan dat zeker
beamen. “Sam werkt inmiddels
al ruim 7 jaar bij mij. We werken
echt gezellig samen. Sam doet de
zwaardere werkzaamheden en ik
help hem waar ik kan. Hij is een

echte steun voor mij. We delen lief
en leed. Hij kan goed luisteren als ik
verdrietig ben, maar natuurlijk ook
als ik blij ben!”
Het werk van een huishoudelijk
hulp kent natuurlijk ook minder
leuke momenten. “In al die jaren
heb ik veel gezien en meegemaakt.
Bij cliënten kan het lichamelijk of
geestelijk langzaam minder worden.
Neem bijvoorbeeld een oudere
dame waar ik al jaren kwam. Zij ging
opeens hard achteruit. Ze had geen
goed contact met haar dochter en
ze beschouwde mij een beetje als
haar zoon. We hadden regelmatig
goede gesprekken. Helaas kwam ze
in het ziekenhuis terecht. Daar heb ik
haar ook meerdere malen bezocht.
Enige tijd later overleed ze.”

ze is erg vergeetachtig. Maar als ik
bij haar aan het werk ben, dat zet
ik via mijn telefoon mooie muziek
op uit haar jeugd. Dan leeft ze weer
helemaal op!”
Familie en vrienden van Sam zijn erg
trots op hem. Zelf is hij natuurlijk
ook verguld met zijn werk als
huishoudelijke hulp. “Als ik weer
thuis kom, ben ik wel eventjes
uitgeblust. Niet van het werk, meer
door de gesprekken en de mooie,
indrukwekkende verhalen die
cliënten graag met mij delen. Dan
ga ik thuis rustig zitten met mijn
partner, pakken we samen een
kopje koffie en gaan we vervolgens
gezellig koken. Ben ik weer helemaal
opgeladen voor de volgende
werkdag!”

Maar hij maakt natuurlijk ook leuke
en bijzondere dingen mee. “Een van
mijn cliënten heeft Alzheimer en

“Mijn dag begint
altijd met een lekker
kopje koffie en een
fijne wandeling met
mijn honden.”

8

EEN UITGAVE VAN ATHOMEFIRST. GOUD.

Computerlessen voor
senioren

COMPUTERLESSEN

Computerles
aan huis
Senior Web
Telefoon: 030-2769965
Website: www.seniorweb.nl/
cursussen/leren-aan-huis

Wilt u graag aan de slag met een computer,
laptop, tablet of smartphone en heeft u wat
hulp nodig? We hebben een aantal
computerlessen bij u in de buurt gevonden.
Op onderstaande locaties worden computerlessen
speciaal voor senioren georganiseerd.

Apeldoorn
Emmen
De Cocon
Activiteitencentrum voor 55-plussers
Marktplein 114
7811 BA Emmen
Telefoon: 0591-356060
Telefoon: 06-21287317 = Maarten Gruiters
Website: www.decocon-emmen.nl

•
•
•
•
•
•

De Groene Hoven
Koninginnelaan 280
7315 EE Apeldoorn
Telefoon: 06-23254066
E-mail: info@seniorweb-apeldoorn.nl
Website: https://sites.google.com/view/swapeldoorn

•
•
•
•
•

Groningen
Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen
Telefoon: 06-55793623
E-mail: swzodr@outlook.com
Website: www.seniorweb.nl/cursussen/
computerles-in-de-buurt/emmen/emmen

•
•
•
•
•

De Semmelstee
Semmelweisstraat 182
9728 NB Groningen
Telefoon: 050-5773694
E-mail: secretaris@seniorwebgroningen.nl
Website: www.seniorwebgroningen.nl

•
•
•
•
•
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COMPAAN

Compaan,
tablets speciaal
voor ouderen
Compaan maakt tablets voor senioren. Dankzij het toegankelijke
ontwerp, de grote knoppen en de eenvoudige bediening, kunnen we
ouderen deelgenoot van onze digitale communicatie maken.
10
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W

aar men voorheen
dacht dat beeldbellen
met kleindochter in het
buitenland of berichten
versturen onmogelijk was, blijkt dat nú
de eenvoudigste zaak van de wereld
te zijn. De Compaan zorgt voor meer
sociale interactie en veel vrolijke
momenten. Mevrouw Belder maakt
sinds 2017 gebruik van de klassieke
Compaan met de kenmerkende
houten schil: “Ik ontvang veel foto’s
van mijn dochter. Zo stuurde ze me
de trouwfoto’s van mijn man en mij.
Ook krijg ik veel berichtjes die ik nu,
na wat oefenen, kan beantwoorden. Ik
vind het fantastisch contact met de
mensen om me heen te hebben!”
De overzichtelijke Compaan Connect
biedt mensen met wat meer
ervaring een steuntje in de rug.
Hiermee kan makkelijk en zorgeloos
gebruik gemaakt worden van alle
mogelijkheden die een tablet biedt.
Alleen dan een stuk simpeler!
Enerzijds gebruikt men Compaan
diensten voor bijvoorbeeld e-mail,
foto’s en de agenda. Anderzijds
kunnen apps worden gedownload
vanuit de Compaan app-store.

Uiteraard wordt gezorgd voor
beveiliging, updates en back-up.
Mevrouw van Dijk: “Ik ben heel blij met
de Connect. Naast de ontspanning van
een spelletje, vind ik het chatten met
mijn kleindochter in Amerika geweldig.
Ook het toevoegen van mijn favoriete
spelletjes vanuit de Compaan appstore gaat eenvoudig. Kortom, ik zou
niet meer zonder kunnen!” Bij zowel
de klassieke Compaan als de Connect
draait het in de eerste plaats om
het plezier van het communiceren.
Maar beide tablets bieden meer.
Dankzij de dagelijkse goedemorgen
melding, de gedeelde agenda en de
medicijnen herinnering, worden de
zorgtaken verlicht en makkelijker
gedeeld. Mariska Jansen: “Mijn vader is
dementerend en weet soms niet meer
of hij zijn medicijnen heeft ingenomen.
Via de Compaan krijgt hij dagelijks
een melding waarin staat wat en
hoeveel stuks hij moet innemen. Dit
gaat prima en geeft mij een stukje
rust.” Wij begrijpen dat ouderen wat
meer aandacht nodig hebben als het
om techniek gaat. We nemen daarom
altijd ruim de tijd voor vragen. Wel 365
dagen per jaar, ook in het weekend!

Heeft u interesse om een
Compaan aan te schaffen? U
betaalt eenmalig € 299,00 voor
de aanschaf van de tablet en
daarnaast betaalt u maandelijks
abonnementskosten vanaf
€ 12,95. Speciaal voor u als
lezer van het AtHomeFirst
magazine bieden we u graag
bij aanschaf van een Compaan
10% korting op het Compaanmaandabonnement. Meer weten
over de Compaan? We horen
graag van u!
Telefoon: 088-1450100
www.uwcompaan.nl

“Nog nooit een
computer aangeraakt
en wil nu geen dag
meer zonder!”
Mevrouw Belder (87)
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EENZAAM

Voelt u zich af en toe eenzaam?

Of kent u iemand die
mogelijk eenzaam is?
Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Vaak gaat dat gevoel
vanzelf over. Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Wist u dat in
Nederland meer dan 1 miljoen mensen zich sterk eenzaam voelen?

M

isschien behoort u ook wel
tot deze grote groep van
eenzame mensen of kent
u mensen uit uw omgeving
die mogelijk eenzaam zijn.
Eenzaamheid is het gevoel alleen
te zijn, van geïsoleerd te zijn van
‘de anderen’. Het is net als pijn, een
signaal dat er iets niet in orde is. Het
is een signaal om op zoek te gaan
naar ‘de anderen’ om minder alleen te
zijn in het leven.

Er zijn twee verschillende soorten
eenzaamheid:
Sociale eenzaamheid: hierbij gaat
het vooral om het ontbreken
van contacten met mensen
waarmee men bepaalde
gemeenschappelijke kenmerken
deelt, zoals vrienden, kennissen of
collega’s.
Emotionele eenzaamheid: dit
treedt op als iemand een hechte,
intieme band mist met een ander
persoon, meestal de levenspartner.

•

•
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De gevolgen van eenzaamheid
kunnen groot zijn. Eenzaamheid
brengt gezondheidsrisico’s
met zich mee zoals depressie,
alcoholverslaving, slaapstoornissen
en hart- en vaatziekten, wat kan
leiden tot minder meedoen in de
samenleving en verhoogt de kans
op vroegtijdig overlijden. Mensen
die zich erg eenzaam voelen,
zijn minder gelukkig en hebben
vaker een negatief mens- en/of
zelfbeeld dan mensen die geen
last van eenzaamheid hebben.
Eenzaamheid kan een oorzaak zijn
van ongezond gedrag, bijvoorbeeld
gebruik van verslavende middelen.
Er is sprake van een groter risico op
suïcide, hartproblemen, depressie,
dementie en nog meer chronische
aandoeningen.
Alie Oortwijn
Wij spraken met Alie Oortwijn,
coördinerend manager bij
AtHomeFirst. “Activiteiten zorgen
ervoor dat eenzame mensen zich

erbij horen voelen en zich
positiever, gelukkiger en minder
eenzaam voelen. Bijvoorbeeld
gezamenlijk op vakantie gaan, of
het bezoeken van een buurthuis
om deel te nemen aan activiteiten
zoals bridgen, knutselen of gewoon
voor een kopje koffie en een gezellig
gesprek.” Ook AtHomeFirst vindt
het belangrijk om te weten wat
haar cliënten en medewerkers
bezighoudt. Alie geeft aan:
“daarom organiseren wij regelmatig
evenementen en bijeenkomsten
voor zowel onze cliënten als voor
onze medewerkers. We hebben
een actieweek georganiseerd
tijdens de landelijke ‘Week tegen de
eenzaamheid’ voor onze cliënten in
Emmen, Groningen en Apeldoorn.
Cliënten werden bijvoorbeeld
uitgenodigd om deel te nemen aan
een gezellige high tea, een bezoekje
aan een kattencafé in Groningen,
een terrasje pakken, een bezoek aan
de oude dierentuin in Emmen, een
proeverij, maar ook gewoon gezellig

samen met de huishoudelijke
hulp naar de supermarkt.”
Er worden niet alleen informele
bijeenkomsten georganiseerd
maar ook bijeenkomsten waarbij
AtHomeFirst vraagstukken en
verhalen verzamelt om de
dienstverlening te verbeteren.
“Één van die bijeenkomsten is ‘Zorg
verandert’ waarbij cliënten met ons
en met elkaar kunnen bespreken
wat zij belangrijk vinden om zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen.”
aldus Alie.

“Gelukkig zijn er steeds meer
mensen en organisaties die
iets aan de eenzaamheid
willen doen.”

Kijk ook eens op
de website van
www.samentegeneenzaamheid.nl

EEN UITGAVE VAN ATHOMEFIRST. GOUD.

13

HUISDIEREN

Veel van onze cliënten zijn in het prettige gezelschap van huisdieren.
Zo ook meneer Van der Werff.

Op bezoek bij meneer
Van der Werff, zijn
lieve hond Wanda en
zijn kanaries
14
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M

eneer woont al jaren
gezellig met zijn hond
Wanda en zijn kanaries
aan de rand van Emmen,
midden in het bos tussen Emmen
en Weerdinge. De vogels leven in een
zeer ruime volière, die ongeveer de
helft van de woonkamer inneemt.
“Mijn hele leven houd ik al dieren,
vooral honden en vogels. Vroeger
kweekte ik kanaries en nam ik ook
deel aan vogeltentoonstellingen.” Het
valt ons op dat de vogels erg rustig
zijn. “Dat kan, want ze zijn al op
leeftijd, net als ik!”, grapt meneer Van
der Werff.
Zijn trouwe metgezel, herdershond
Wanda, is met haar 13 jaren op
leeftijd. Ouderdom komt ook
bij dieren jammer genoeg met
gebreken. “Helaas is Wanda
ziek. Ze heeft kanker en diverse
ouderdomskwaaltjes. Maar kom je
aan haar dan kom je aan mij. Want ze
is echt mijn maatje.” Meneer zit graag
aan de tafel voor het raam. “Wanda
komt dan altijd graag naast mij zitten.
Soms lukt haar niet meer om in haar
eigen stoel te klimmen. Maar dan
geef ik haar even een ‘kontje’ en dan

zit ze er toch weer bij. We kijken dan
samen gezellig naar buiten, naar de
vogeltjes in het vogelvoederhuisje en
de eekhoorntjes voor het huis.”
Zijn vaste hulp is Nynke, die ruim 4
jaar werkt bij meneer Van der Werff.
“Eerst wilde ik geen hulp. Ik was
bang dat het de eerste stap naar een
verzorgingstehuis betekende. Maar
niets was minder waar. Ik kan nu echt
niet meer zonder Nynke. Ze helpt mij
echt met van alles. Behalve dan met
de vogels. Want die wil ik echt zelf
nog heel graag verzorgen zolang ik
dat nog kan.”
Meneer heeft geen auto meer
en merkt dat hij dat toch wel
mist. Hij gebruikt wel een
scootmobiel, maar alleen voor
de korte afstanden. Behoefte aan
activiteiten met groepen mensen
heeft hij verder niet. “Contact met
anderen is fijn, maar dan wel met
één persoon tegelijk. Daarom is het
ook zo fijn dat Nynke regelmatig
langskomt. Niet alleen voor de
huishoudelijke ondersteuning, maar
ook voor een praatje en kopje koffie.
Ze is, naast mijn dieren, echt mijn
steun en toeverlaat!”

“Mijn hele leven
houd ik al dieren,
vooral honden en
vogels.”
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STICHTING QUERI

De Stichting Queri ter bevordering van het welzijn van kwetsbare
mensen en dieren is opgericht door Marjan Kingma.

Stichting Queri

Voor mens
en dier tegen
eenzaamheid
M

arjan begon in haar eigen
woning met de opvang van
oude katten van overleden
mensen. Daarnaast hielp
zij ouderen en mensen met een
chronische ziekte met de verzorging
van hun huisdieren. Uit deze ervaringen
kwamen aandachtspunten naar voren,
die haar inspireerden om deze dienst
op een meer professionele basis aan te
gaan bieden.
De naam van de stichting Queri
is afgeleid van de roepnaam van
een lievelingskat, die Marjan had
opgenomen voor mensen die er zelf
niet goed meer voor konden zorgen.
“Queri was toen al 13 jaar oud. Ondanks
de verschillende kwalen en allergieën,
was hij de lieveling van alle bezoekers
en natuurlijk van mij. Ik beschouwde
hem als de stabiele top kat voor de
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andere dieren.” Een van de oorzaken
van eenzaamheid is volgens Marjan
het langer zelfstandig thuis wonen.
“Voor veel ouderen en chronisch
zieken is dat niet altijd even makkelijk.
Men heeft verpleging, mantelzorg,
huishoudelijke ondersteuning en soms
ook maaltijden aan huis nodig.” Marjan
hoort vrijwel dagelijks de verhalen
van alleenstaande mensen bij wie de
partner is weggevallen en de kinderen
ver weg wonen.
“Wij weten hoe groot en diep de pijn
is als je enige troost en toeverlaat,
hond of kat, overlijdt. Of dat het zwaar
valt om geen nieuw dier te nemen uit
angst dat de zorg te zwaar is. Omdat
je de hond niet meer vaak genoeg
kunt uitlaten, de bak niet meer kunt
verschonen of te weinig geld hebt voor
voer, grit of dierenarts.”

Stichting Queri zet zich in voor onder
meer hulp bij eenzaamheid. “Huisdieren
zorgen voor aanspraak, hebben een
luisterend oor, geven liefde, troost en
zijn gezellig. Als men zelf niet voor een
dier kan zorgen, dan kan stichting Queri
dat juist op zich nemen.”

MENEER MAKKEN MET THOMAS

MEVROUW BOERSMA
MET THOMAS

Stichting Queri is afhankelijk
van donaties, bijdragen en vrijwilligers. “De vrijwilligers komen zeker twee keer per week,
vaker als dat nodig is, bij de
mensen langs voor de verzorging van de dieren. Maar ook
voor algemene ondersteuning
en een gezellig bakje koffie.”

“Huisdieren zorgen voor aanspraak, ze hebben een luisterend oor, ze geven
liefde en troost en ze zijn gezellig. Ook als men zelf niet voor een dier kan
zorgen dan kan stichting Queri bijvoorbeeld de verzorging overnemen.”

Zo is het project Poezenmaatjes
geboren. “Wij bezoeken eenzame
mensen die baat hebben bij een dier
en praten uitgebreid over hun wensen,
omstandigheden en de mate aan
hulp die nodig is bij de verzorging.
Vervolgens zoeken wij een dier die
helemaal in het geschetste plaatje valt.
Op deze manier is iedereen blij: het
dier en het nieuwe baasje.”
Queri is gevestigd in Groningen.
“Dat is ook ons huidige werkgebied,
vooral gebied West.

In Eelde-Paterswolde zijn we ook
werkzaam. Maar een belletje naar
ons mag altijd, ook al woon je ergens
anders. In iedere plaats zoeken wij
vrijwilligers die mensen van dienst
kunnen zijn.” Er wordt ook hard
gewerkt aan een nieuwe locatie
in Hoogkerk. “Daar willen wij een
Poezenmaatjes Sociëteit openen. Daar
kunnen Queri-leden elkaar ontmoeten
en met andere katten knuffelen. Ieder
poezenmaatje woont alleen. Ze kennen
elkaar alleen van onze verhalen en
zouden graag met elkaar en onze

vrijwilligers samenkomen om te praten
onder het genot van een hapje en een
drankje. Als wij eenmaal in Hoogkerk
zijn gevestigd, zijn de uitvalswegen
naar alle delen van Groningen en delen
van Drenthe vlakbij!”

Wilt u meer weten over
de stichting?
Alle informatie is te lezen op de
website www.stichting-queri.com.
Bellen met eigenaresse Marjan Kingma
kan ook: 06-51032513. 
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ONDERVOEDING

Goed gevoed
Ondervoeding is dichterbij dan je denkt. Zo’n 15 tot 30% van de
thuiswonende ouderen in Nederland kampt er mee.

W

e spraken met Lydia
Jeuken, projectleider
Goed Gevoed Ouder
Worden van de
Stuurgroep Ondervoeding.
Wanneer spreek je van
ondervoeding?
“Als je te weinig eet en onbedoeld
veel afvalt in korte tijd, kan dat duiden
op ondervoeding. Als criterium wordt
5% gewichtsverlies in een maand of
10% in een half jaar aangehouden.
Iemand met overgewicht kan dus ook
ondervoed zijn. Vooral ouderen, maar
ook mensen die hulpbehoevend of
ziek zijn, lopen risico. In deze situaties
is vaak sprake van moeite met eten

en drinken of een verminderde
eetlust, waardoor men onbewust
minder binnenkrijgt dan het lichaam
nodig heeft.”
Pijn, angst en eenzaamheid zijn van
invloed op het voedingspatroon.
“Als een partner overlijdt, valt daarmee
de gezelligheid van samen eten weg.
Het gevolg is dat vaak geen moeite
meer wordt genomen om elke dag
een warme maaltijd te bereiden. Ook
denken veel ouderen dat ze niet zo
veel nodig hebben, omdat ze toch
niet veel bewegen. Of ze vinden het
gewoonweg niet meer de moeite
waard.”

“Pijn, angst en eenzaamheid zijn van invloed op
het voedingspatroon. Als een partner overlijdt, valt
daarmee de gezelligheid van samen eten weg.”

18
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ONDERVOEDING

Wat zijn de gevolgen van
ondervoeding?
“Met de leeftijd stijgt het risico op
ondervoeding. Het kan bij iedereen
de kop opsteken. Een goede voeding
is, samen met beweging, belangrijk
voor het behoud van spierkracht
en conditie en daarmee voor de
zelfredzaamheid.”
“Met afnemend gewicht boet ook
de spiermassa aan kracht in en dat
heeft grote gevolgen voor de algehele
gezondheid. Verzwakte conditie
en afgenomen weerstand maken
iemand gevoeliger voor ziekten. Ook
het herstel duurt langer. Verzwakking
kan ervoor zorgen dat bepaalde
zaken niet meer ondernomen kunnen
worden: het dagelijkse wandelingetje,
het uitoefenen van een hobby,
boodschappen doen. Hierdoor valt een
groot deel van de zelfstandigheid weg.”
Waar moeten we op letten?
“Wijder zittende kleding is een duidelijk
gevolg van veel afvallen”, aldus Lydia.
“Daarnaast zal iemand eerder moe
zijn. Kijk of iemand afwijkt van zijn of
haar vaste structuur. Oudere mensen
hebben vaak een standaard patroon

20
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met betrekking tot eten, drinken en
boodschappen doen. Als er wordt
afgeweken, is er vaak iets aan de
hand.”
Wat kunt u doen als u
ondervoeding herkent bij iemand?
Lydia heeft een aantal nuttige tips.
“Probeer op een luchtige manier
het gesprek aan te gaan. Vraag wat
diegene gegeten heeft op die dag of
wat men gaat eten. Aan de reactie
merk je vaak hoe iemand met voeding
omgaat. Informeer of boodschappen
doen en koken nog lukt en stel
eventueel voor dit samen te doen.
Als er sprake is van eenzaamheid,
dan zijn er wellicht mogelijkheden
om met anderen te eten. Leg uit dat
te weinig eten van invloed kan zijn
op de mobiliteit en zelfstandigheid.
Vaak wordt de link niet gelegd
tussen minder eten en minder goed
functioneren. Dat besef kan een
motivatie zijn om meer te gaan eten.
Geef aandacht, maar maak er geen
strijd van. Het is belangrijk dat iemand
blijft genieten van zijn voeding. Omdat
voorkomen nog altijd beter is dan
genezen, is het verstandig om bijtijds
de hulp in te roepen van een diëtist.”

Aanbevolen voedingsmiddelen aan mensen vanaf 70 jaar
Voedingsmiddel

Mannen en vrouwen

Groenten*

250 gram = 5 opscheplepels

Fruit

200 gram = 2 porties

Vis / vlees* of Peulvruchten*

100 gram = 1 portie
135 gram = 2-3 opscheplepels

Kaas

40 gram

Zuivel

600 ml = 4 porties

Noten (ongezouten)

15 gram

Brood (bruin/volkoren)
Aardappels* of
Graanproducten*
(bijv. pasta, rijst)
Vetten (halvarine, margarine,
boter, olie)

Mannen

Vrouwen

4-6 snee

3-4 snee

400 gram
4 opscheplepels

300 gram
3 opscheplepel

240 gram
4 opscheplepels

180 gram
3 opscheplepels

55 gram

35 gram

*gekookt/gebakken/bereid product
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ONDERVOEDING

Wat is goede voeding?
“Het lichaam heeft voedingsstoffen
nodig (koolhydraten, vetten, eiwitten,
vitamines en mineralen) als brandstof
en bouwstenen om goed te kunnen
functioneren. In de Schijf van Vijf van
het Voedingscentrum worden dagelijks
de volgende voedingsmiddelen
aanbevolen aan mensen vanaf 70 jaar.”
(Zie tabel op pagina 21)
Een uitzondering op de tabel is
Vitamine D. Hiervoor is het advies om
dit extra als supplement te nemen:
dagelijks 20 microgram.
Goed gevoed of ondervoed?
De website
www.goedgevoedouderworden.nl
helpt ouderen en hun omgeving
om ondervoeding te herkennen.
Maar dat niet alleen, geeft Lydia aan.
“De website is er juist ook voor om
er iets aan te doen. Thuiswonende
ouderen of personen uit hun naaste

omgeving kunnen er zelf testen of er
risicofactoren zijn voor ondervoeding.
Kijk hiervoor bij ‘Hoe eet ik nu’ en
‘Ben ik ondervoed?’.” “Daarnaast biedt
de website makkelijk toegankelijke
informatie over zowel goede voeding
als ondervoeding en alles wat
daarmee samenhangt. Ook vind je er
recepten, tips en ervaringsverhalen.
De website is ontwikkeld voor en
met ouderen, om (het risico op)
ondervoeding te herkennen, te
voorkomen en te verhelpen.”

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De website maakt deel uit van het
project ‘Goed gevoed ouder worden’.
Een diëtist kunt u vinden via
www.dieetditdieetdat.nl

Het is een initiatief van de Stuurgroep
Ondervoeding en gemaakt in
samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Diëtisten (NVD),
Landelijk Netwerk van Kaderhuisartsen
Ouderengeneeskunde (LAEGO), het
Voedingscentrum, Verpleegkundigen
& Verzorgenden Nederland (V&VN)
en seniorenorganisatie KBO-PCOB.
De Stuurgroep ontving hiervoor
subsidie van het ministerie van

LYDIA JEUKEN

Geen zin om
te koken?
Of gaat u in de winter liever niet te vaak de deur uit voor
uw boodschappen? Of wilt u meer tijd over houden voor
momenten met uw dierbaren? Dan kunt u uw maaltijden
laten maken én bezorgen door de maaltijdservice van
‘Van Smaak’.
Maaltijdservice ‘Van Smaak’ is al sinds 1970 een
vertrouwd gezicht in bijna heel Noord-Nederland. De
bezorgers bezorgen maaltijden op elk adres in Friesland,
Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. Diepvries,
koelvers of warm, tussen de middag of ’s avonds, ook
op zon- en feestdagen, zoutarm of glutenvrij, er zijn vele
mogelijkheden.
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Gratis
proefmaaltijd

Wilt u een voorproefje van het
gemak van een verse maaltijd
aan huis bezorgd? Vraag dan uw
proefmaaltijd aan op:
www.vansmaak.nl/proefmaaltijd.
U kunt ook mailen naar
info@vansmaak.nl of bellen
met 088 - 511 5400.

GOUD!
Vind alle woorden in deze woordzoeker. De overgebleven letters vormen
de oplossing. Stuur de oplossing naar: goud@athomefirst.nl of stuur een
briefkaart o.v.v. GOUD! naar AtHomeFirst, Statenweg 109, 7824 CW Emmen
en maak kans op het prijzenpakket. Reageren kan tot 1 april 2019.
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Huishoudel�ke hulp en
ondersteuning van AtHomeFirst

Nu ook actief
in uw gemeente!

Groningen

Odoorn
Emmen
Hoogeveen
Meppel

Apeldoorn

Coevorden

