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jaar studie:
zwaar, maar het
resultaat gaf veel
voldoening.

HUGO BORST

Zinvolle
wending
p een voorleesavondje in een alzheimercafé kwam er een vrouw naar
me toe met een gulle lach. ,,Mede
door jou heb ik mijn leven een zinvolle
wending gegeven.’’ Een enkeling meent
contouren van Jezus Christus in mij te zien,
ik ben echter een sterveling. Op mijn frons
refereerde de vrouw aan mijn pleidooi op tv
over zogenaamde zij-instromers die de zorg
zouden kunnen verrijken. Zij had haar saaie
administratieve
werk vaarwel gezegd
en was een zorgopleiding gaan doen
die haar meteen op
de werkvloer terecht
had doen komen. Ze
vond het, zei ze, een
verrijking om met
oudere, verwarde
mensen bezig te zijn.

O

Er zijn
momenten
dat ik
denk:
wat is de
relevantie
van dit
werk?

Ik doe het ook weleens. Fantaseren
over een carrièreswitch. Ik heb hart-

stikke leuk werk
hoor, beetje babbelen over voetbal,
schrijven over Messi’s en semi-Messi’s en
nep-Messi’s. Maar er zijn momenten dat ik
denk: wat is de relevantie van dit werk?

‘Je kunt altijd
een andere
weg inslaan’

Grote afwisseling maakt een rigoureuze
overstap voor mij niet nodig. Met mijn

maatje Carin Gaemers zetten we ons in voor
betere ouderenzorg en recent heb ik met
actrice Adelheid Roosen een docu-reeks
gemaakt over een verpleeghuis in hartje
Rotterdam. In De Leeuwenhoek wordt vanaf
19 april uitgezonden en Adelheid en ik zijn
er heel trots op. We liepen daar een verpleegkundige tegen het lijf die bijna met
pensioen moet. Ze zei: ,,Ik vind dit werk zo
leuk. Ik zou zo graag nog een jaartje doorgaan.’’ Haar dat te horen verzuchten, ontroerde me diep.
Hugo Borst is
columnist bij
deze krant.

Tekst Helga van Kooten Foto’s Angeliek de Jonge

Manja was stewardess en liet zich omscholen tot logopedist
Als stewardess vloog Manja van
Deursen de wereld rond. Nu is ze
logopedist in Odijk. ‘Je kunt altijd
het roer omgooien, is gebleken. Een
bevrijdende gedachte.’

uitzendbureau. ,,Maar ik ontdekte al
snel: kantoorwerk was niks voor mij.’’
Dus solliciteerde ze op een dag toch
maar bij Transavia. En met succes: ze
kreeg een seizoenscontract.

Haar oma had het al vaker gezegd:
stewardess worden was echt iets voor
haar. Mooi niet, dacht Manja van Deursen (45) uit Driebergen-Rijsenburg –
en ze bleef bij die mening, ook toen haar
studie jeugdwelzijnswerk was gestrand
en ze allerlei baantjes had via een

Kriebelen

‘E-health is extra en
geen vervanging’

Qua studie ging ze in de herkansing: pedagogiek, in de avonduren. Maar toen ze
een jaarcontract kreeg en purser werd,
brak ze ook die studie af. Ze hield aan
pedagogiek wel een baan over als woonbegeleider bij verstandelijk gehandicap-

€147 miljard zal de zorg
kosten in 2040. Meer
cijfers en feiten P3

ten. Dat werk deed ze naast het vliegen.
Intussen had Manja kinderen gekregen. Bij Transavia sloot ze een freelancecontract af, wat haar meer controle gaf
over de werktijden; haar baan als woonbegeleider zegde ze op.
,,Maar op een gegeven moment begon
het te kriebelen. Wat wilde ik nou de
rest van mijn leven? Ik moest nog 30 jaar
werken. Dan wilde ik wel werk doen
waarvan ik blij werd.’’
Ze wilde niet blijven vliegen, maar wel
met mensen werken, want dat vond ze 䊳
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E-health rukt op! Hoe zal
de zorg er morgen uitzien?
Drie experts daarover P4

Koken met de bewoners!
Claudia mengt stiekem
broccoli door de puree P7

