
SAMEN  
VOOR EEN FIJN LEVEN
Anders Vasthouden, terug naar de bedoeling. Waarom doen we wat we doen? 
Wie willen wij zijn als De Merwelanden? Onze droom: De Merwelanden is een 
plaats van ontmoeting, een plek waar iedereen welkom is en je je welkom voelt!

Door Daniëlle van Trigt, Marketing & Communicatie Adviseur De Merwelanden

fietst ze naar De Merwelanden en denkt alvast aan 
de dag die komen gaat. Eerst even een kop koffie 
met collega’s. Als ze binnenkomt, vertelt Richard al 
volop over zijn dag en uiteraard over zijn uitstapje 
naar de McDonalds. En dan naar de heer De Lange, 
hij staat als eerste op de planning en dat komt goed 
uit. Als Lindsay binnenstapt, ziet ze het gelijk, een 
glimlach van oor tot oor. En dat is toch waarom ze 
houdt van dit werk.

Aan het einde van haar werkdag fiets Lindsay naar 
huis. Onderweg komt ze Marlies tegen. Samen ne-
men ze de dag nog even door. Beide hebben ze een 
fijne werkdag achter de rug. Marlies had een volle 
route vandaag, maar dat vond ze niet erg. Ze heeft 
de hele dag kunnen door werken zonder afleidin-
gen en zonder verstoringen. Ook Lindsay heeft 
goed door kunnen werken. Beide konden ze volle-
dig in het nu zijn, met volle aandacht voor de cliënt. 
Dat is toch waar het om draait, dat is de bedoeling.

Onze droom is gebaseerd op waargebeurde verha-
len, de namen zijn gefingeerd.

In De Merwelanden, gelegen naast het Wantij in 
de mooiste wijk van Dordrecht, schijnt de zon al-
tijd. Het is een plek waar het anders gaat. Het een 
plaats van ontmoeting, waar de mens ertoe doet 
en waar oud en jong, in harmonie, naast elkaar 
wonen en werken. Iedereen is welkom. We hebben 
aandacht voor elkaar en we genieten en leren van 
de vele verhalen die er zijn. Het is een veilige om-
geving en fouten maken mag. Samen gaan we voor 
een fijn leven en dat is de bedoeling.

De heer Karel Pieterse, een vrolijke man van 81 
jaar, woont met zijn vrouw in een mooi apparte-
ment in het centrum van Dordrecht. Karel is licht 
dement en daarom komt hij 3 ochtenden per week 
naar de dagbesteding in De Merwelanden. In zijn 
jonge jaren heeft Karel als timmerman gewerkt en 
hij is na zijn pensioen niet gestopt. Als de kinde-
ren, vrienden of buren iets nodig hadden, nieuwe 
planken in de kast of een kist voor al het speelgoed, 
dan vroegen zij de hulp van Karel in en hij deed dit 
natuurlijk met veel plezier. En met grote verhalen, 
zoals die keer dat hij een schuur heeft getimmerd 
voor de burgemeester. 

Timmeren blijft zijn grote passie. Op de dagbeste-
ding, na zijn tweede bak koffie, wordt Karel altijd een 
zenuwachtig. Hij kan niet stil blijven zitten. Annelies, 
medewerker Dagbesteding, belt met collega’s. En 
dat komt goed uit, Ad van de technische dienst, gaat 
net op stap om een hek te repareren. En daarbij kan 
hij de kennis van Karel natuurlijk goed gebruiken. 
Samen gaan ze onderweg en Karel vertelt Ad alles 
over timmeren, over wat hij heeft gemaakt en uiter-
aard een paar goede sterke verhalen.

Mevrouw Louise Kruit is 88 jaar en woont 2 jaar in 
De Merwelanden. Zij is slecht ter been en zit in een 
rolstoel. Iedere dag komt een medewerkers langs 
om haar te helpen met aankleden en de medicij-
nen. En hoewel het allemaal ‘schatten’ zijn, heeft 
Louise stiekem toch een voorkeur voor Richard, 
want ‘hij is me d’r eentje”. Louise is een echte lek-
kerbek, maar ze heeft een grote guilty pleasure; de 
kip McNuggets van de McDonalds. Richard komt 
langs, hij is wat later dan normaal en wil het goed 
maken met Louise. Dat laat zij zich natuurlijk geen 
twee keer zeggen en daar gaan ze. Richard belt zijn 
collega’s en geeft aan op pad te gaan met Louise. 
Samen lopen, rollen ze naar de McDonalds, voor 
die heerlijke McNuggets. Met honing-mosterd saus.

De heer en mevrouw De Lange zijn al 60 jaar ge-
trouwd. Mevrouw De Lange is dementerend en 
woont daarom in een kleinschalige woning in De 
Merwelanden. Gelukkig woont de heer De Lange 
niet ver weg, hij woont zelfstandig in hetzelfde ge-
bouw. Samen hebben zij een kledingzaak gehad, 
en dat was, met ook nog een huishouden met 4 
kinderen erbij, hard werken. Maar altijd hebben zij 
ook voor elkaar gehouden en 1 keer per drie maan-
den hadden ze een date night. Ze kleden zich dat 
mooi aan en gingen uiteten bij het beste restaurant 
in de stad. Lekker een biefstukje en een schnitzel, 
en natuurlijk een ijsje toe. De heer De Lange kijkt 
nog met veel plezier en liefde terug op die mooie 
tijd. Wat zou hij dat graag nog eens doen. Lindsay 
luistert aandachtig naar de verhalen en bedenkt 
een plannetje. Samen met Jos van de brasserie en 
Margriet, de persoonlijk begeleider van mevrouw 
De Lange, regelt zij een date night. In de brasse-
rie wordt een tafel mooi gedekt, met goed servies 
en kaarsen. En Piet, de kok, heeft een heerlijk 3 
gangen menu bereidt. Samen genieten de heer en 
mevrouw De Lange van de avond en van het gezel-
schap van elkaar. Net als toen.

De wekker gaat, Lindsay staat op. Ze heeft zin in 
de dag. Ze weet natuurlijk dat de heer en mevrouw 
Lange gisteren een date night hebben gehad. En 
ze is zo benieuwd hoe de heer De Lange dit heeft 
gevonden. Ze kleedt zich aan, eet een lekker ont-
bijt en stapt op de fiets. Met de wind in haar haren 

LINDSAY:

“ALS IK BINNENSTAP 
HEB IK GELIJK 
EEN GLIMLACH 
VAN OOR TOT OOR”

KAREL PIETERSE:

“IN MIJN JONGE 
JAREN HEB IK ALS 
TIMMERMAN 
GEWERKT”

8_BIJzine BIJzine_9

A
C

TU
EE

L

A
C

TU
EE

L


