
Drechtje maakt zich onge-
rust na het verhaal dat ze 
net hoorde op haar plein. 
Decentralisatie ouderen-
beleid, wat een mond vol 
met woorden.  

Een fiere strijdbare dame 
met het hart op de goede 
plek, al bijna 45 jaar vrijwil-
ligster in het Reigersbosch 
meldde zich bij Drechtje. !
Ze is goed bespraakt, fier 
en heel bij de tijd en ze 
maakt zich grote zorgen 
om de ‘oudjes’ in het Rei-
gersbosch. Drechtje luistert  
aandachtig naar haar ver-
haal. De bewoners zi jn 
bang omdat zij niet weten 
wat er precies gaat gebeu-
ren. Er komen hoe langer 
hoe meer kamers leeg om-
dat hun huis gaat sluiten in 

2017 en dat heeft nu al gro-
te gevolgen. Het restaurant 
gaat dicht omdat de kok is 
opgezegd. Ook de huis-bi-
bliotheek waar de bewo-
ners elke vrijdag nieuwe 
boeken konden halen is er 
niet meer. Gezellig een 
nieuw boek halen en een 
kopje thee drinken in hun 
eigen bieb is dus verleden 
tijd.  
Alle gezellige activiteiten 
voor oudjes worden de das 
omgedaan. De leuke sfeer 
waar het huis om bekend 
stond, is -nu al- helemaal 
verdwenen. Dit alles ziet de 
vrijwilligster met lede ogen 
aan en dat maakt haar 
heel verdrietig en boos. !
Weliswaar komt er een 
nieuw Reigersbosch in het 
Zonnehof, maar daar is 
slechts plaats voor 36 be-

woner en dat is voor dege-
nen die nu op de gesloten 
afdeling verblijven. De be-
woners die grotendeels nog 
zelfredzaam zijn, krijgen 
waarschijnlijk een zorgwo-
ning aangeboden. Dat 
houdt in dat zij weer zelf-
standig moeten gaan wo-
nen, met hulp van de thuis-
zorg. Deze ouderen raken 
dus hun vaste begeleiders 
(en hun houvast) kwijt.  
Wat moeten zij nu met 
steeds wisselende mensen 
van de thuiszorg? Eerst die 
en dan weer die. Dat willen 
ze niet en maakt hen alleen 
maar van streek en onzeker  
Al met al: zij hebben noch 
van overheidswege, noch 
van hun gemeente zelf, hier 
iets over gehoord. 
Ze is boos, héél boos op de 
huidige regering die dit al-
lemaal bekokstoofd heeft.

Zorgen om de ’oudjes’ in ’t Reigersbosch…
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Drechtje spreekt:

???



Drechtje spreekt verder:

Zijzelf kan nog goed voor 
zichzelf opkomen en zij 
heeft gelukkig kinderen, 
waar zij als (het nodig is) 
een beroep op kan doen. 
Maar wat voor de oudjes 
waarvan de partner al is 
overleden en die géén 
kinderen hebben?Wie kijkt 
er naar hen om? Nu is dat 
de vaste begeleiding in het 
huis, maar wie straks als zij 
in hun ‘zorgwoning’ zitten?  
Niemand dus… 
Hetzelfde gaat gebeuren  
voor de jongbejaarden die 
nu nog gewoon thuis wo-
nen. In de toekomst wor-
den zij op hun oude dag 
niet meer verzorgd in een 
bejaardenhuis en zijn zij af-
hankelijk van de goodwill 
van een enkeling die zich 
om hen bekommert en tijd 
voor hen vrij maakt. Gezel-
lig samen eten, een praat-
je maken, naar de hand-
werk- of kaartclub gaan of 
leuke dagjes uit, behoren 
dan allemaal tot de verle-
den tijd. Geen leuke the-

mamiddagen, geen zang-
club en geen bingo-avon-
den meer.  
Al dat soort activiteiten 
worden simpelweg ge-
woon wegbezuinigd.  
En wat komt er voor deze 
g roep ouderen in de 
plaats? Voor de enkeling 
die dat echt wìl een cursus 
’Hoe kun je het beste val-
len?’. Dat is voor de ge-
meente in elk geval  stuk-
ken goedkoper als het op-
knappen van de slechte 
trottoirs!  
Ouderen zitten straks he-
lemaal alleen thuis en ra-
ken daardoor in een soci-
aal isolement. Dat hebben 
zij, na een leven lang ge-
werkt te hebben, toch niet 
verdiend? !
DECENTRALISATIE ouderen-
beleid… welke mensen (nu 
nog jong en gezond van lijf 
en leden) hebben dit be-
grip en deze modekreet 
ooit bedacht? 


