
Onze bewoners aan het woord….  
 
" Ik vind het erg dat ik mijn 2 dochter niet kan zien . Ik zie hen wel via een tablet . Vandaag 
nog . Ik heb hier een veilig gevoel nu hier niemand mag komen . Soms voel ik me verdrietig , 
maar wat moet , dat moet . Ik ben content dat ik niet thuis alleen ben , hier is het eten goed , 
we hebben veel taart en ik vind dat we geen klagen hebben en hier content moeten zijn "  
 
"Ik voel me veilig , ik wordt hier heel goed verzorgd , ik heb hier alles wat ik nodig heb , soms 
zelfs teveel ! ( lacht) .Mijn familie komt elke woensdag en zaterdag aan het raam . Dat vind ik 
heel fijn . Ze brengen me dan snoep . Ik heb ook bloemen gehad met Pasen . Ik ben absoluut 
niet ongelukkig , ik mis wel mijn verkocht huis ." 
 
" Dat ik mijn familie mis , is normaal denk ik. Maar ik verveel me hier nooit , ik heb soms tijd 
te weinig met wat er hier altijd te doen is , ik vul veel kruiswoordraadsels in . Ik ben hier 
beter dan thuis . Ik begrijp goed waarom er geen bezoek mag komen dit zijn de regels en ik 
vind dat we er ons allemaal goed aan moeten houden .Het is voor ons eigen goed " . 
 
"Mijn dochter is content dat ik hier ben , ik ook . Door een virus mag ik mijn dochter niet 
zien. Ze komt wel 3 keer per week aan het raam . Ik heb geen gevoel van eenzaamheid , ik 
ben steeds bij de company, mijn vriendinnen die ik hier gemaakt hebt , het team is ook 
enorm lief . " 
 
"Ik zie mijn familie nooit veel . Ik voel me goed , mijn dochter woont ver . Ik verveel me nooit 
en ben nooit alleen . Ik heb hier veel vriendinnen waar ik steeds samen ben . Ik heb veel 
praat met iedereen . We zijn altijd samen . We zijn nooit alleen . We zijn hier veilig , bezoek 
hoeft niet te rap te komen " Ik heb toch dagelijks telefoon van mijn dochter en zoon , is voor 
mij genoeg "  
 
"Spijtig dat de kinderen niet binnen mogen .  ze komen wel naar het raam . Ik bel hen 
geregeld en zij bellen mij ook veel . Beeldbellen hoeft niet , telefoon is voldoende , als ik 
weet dat alles in orde is en goed gaat , is dat voor mij ook goed . Meer moet ik niet weten . 
Wel goed dat ik hier veel "kal " heb . Ik heb wel een ongerust gevoel maar geen ongelukkig 
gevoel ." 
 
Een koppel:  
" Mijn zoon is vandaag 50 jaar getrouwd , zijn feest is uitgesteld . Is goed dat familie niet mag 
komen. ik ben bang dat het terug opwakkerd . Ze zoeken niet genoeg om het virus te vinden. 
Ik wil geen muiband opzetten . Ik ben soms eenzaam ( vrouw) zonder het bezoek , maar het 
is voor iedereen hetzelfde . De besmetting mag niet binnen komen ( in Leuven bij mijn zoon 
is dat ook zo als hier ) . Het is niet anders hé , we hebben geluk dat we elkaar hebben en 
samen zijn . Ik hou al 70jaar veel van mijn vrouwke , en mijn kinderen , ja die bellen wel 
dagelijks ! " 
 


