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Ommetje met Jack
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Hoewel je het niet meteen aan haar ziet, weet
Trudy heel goed wat eenzaamheid is. Normaal
praat ze niet graag over haar eigen problemen,
toch deelt ze haar verhaal voor Een tegen
Eenzaamheid. Jack Schoone sprak haar bij
Buurthuis De Dukdalf. Trudy: “Ik zag enorm op
tegen het gesprek, maar de wethouder heeft me
echt op mijn gemak gesteld. Hij vroeg oprecht
waar ik tegenaan loop en we hebben heel open
kunnen praten.”

Warm ontvangen

Twee jaar geleden schreef Trudy zich al
in bij Welzijn Lelystad voor een mantelzorgersgroep. Ze vertelt:
“In het begin ging ik soms naar de groep, maar
pas na het verlies van mijn moeder heb ik de
belgroep ingeschakeld. Om de beurt bellen
we elkaar. Daar heb ik enorm veel steun uit
ervaren en het geeft me de energie om door te
gaan.” Door de belgroep is Trudy overgehaald
om bij de wandelgroep te gaan en daar zit ze
nog steeds bij. De eerste keer moest ze over
een grote drempel. “Toen ik de straat overstak
en de groep zag, dacht ik ‘waar ben ik aan

begonnen’. Ik ben bijna omgedraaid, maar heb
toch doorgezet. Ik werd zo warm ontvangen en
het ging hartstikke goed. Ik dacht dat ik geen
groepsmens was, maar je pikt er altijd wel
iemand uit met wie je een klik hebt. Ik mis ze
wel met de coronatijd en hoop dat we weer snel
mogen beginnen.”

Een doel in het leven

“Ik houd van sociale contacten. Voorheen ging
ik bij mijn moeder logeren. Nu zit ik 24 uur in
mijn huis en vereenzaam ik. Dat sloopt lichamelijk en geestelijk,” vertelt ze. “Als ik het echt
even zwaar heb, voel ik me zelfs te moe voor een
blokje om. Toch moet je het doorzettingsvermogen hebben om iets te gaan doen. Ik wil weer
structuur in mijn leven brengen: rust, reinheid
en regelmaat. Toen ik voor mijn pensioen nog
werkte, moest ik op tijd uit bed en douchen.
Dan heb je vanzelf structuur. Nu heb ik me
aangeboden als gastvrouw bij de Hanzeborg en
wil dan kopjes koffie rondbrengen. Dat vind ik
heel eng, maar tegelijkertijd kijk ik er naar uit
en heb ik weer een doel in het leven.”

Ervaar jij eenzaamheid
En wil je hulp bij het maken van
(nieuwe) contacten? Neem dan
contact op met het Sociaal wijkteam. Samen kijken we hoe dit
kunnen regelen

Huisstijl instructie

Onwerkelijke gebeurtenissen

Trudy heeft een zware tijd achter de
rug. Na een intensieve periode van
mantelzorg, overleed haar moeder.
Ook verloor ze de maand erop plotseling haar oudste zoon. Haar jongste
zoon heeft een verstandelijke beperking en verhuisde vlak daarvoor naar
een nieuwe instelling waar hij niet kon
wennen aan alle veranderingen. Alsof
dat nog niet genoeg was, begon op dat
moment de eerste corona lockdown
en mocht ze hem een lange tijd niet
bezoeken.
“Ik heb een tijdje gehad dat ik mijn bed niet uit
kon komen. Zo onwerkelijk dat in een maand
tijd zoveel dingen zijn gebeurd. Hoe moest ik

moeder was er altijd voor me... Opeens realiseer
je dat je er alleen voor staat.”
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ik niet langs mochtde
komen,”
vertelt ze van Een tegen Eenzaamheid Lelystad
huisstijl
geëmotioneerd. “Ik mis mijn oudste zoon
enorm, met hem kon ik praten en hij zou het
www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid
stokje van mij overnemen voor de zorg voor
zijn broertje als ik het niet meer kon. Ook mijn
#eentegeneenzaamheidlelystad

#eentegeneenzaamheidlelystad

Kijk op
www.welzijnlelystad.nl of
bel gratis 0800-0889.

