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Verbond tegen eenzaamheid
Handwerk- en kaartmiddagen waren er altijd al. Maar er is
meer nodig in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen,
beseffen ook drie Steinse stichtingen. Gezamenlijk pakken
ze de koe bij de horens.

DOOR ERIC VAN DORST

Noem het gerust een pact tegen eenzaamheid: Wetse Nog, het
project van drie Steinse stichtingen rond een breed scala aan ac-
tiviteiten om ouderen elkaar te laten ontmoeten en een prettige
tijdsbesteding te bieden. Met een belangrijke rol voor het eigen en
het collectieve geheugen. Herinneringen ophalen en delen tijdens
fotopresentaties, historische modeshows en nostalgische midda-

Voor gasten van de Zonnebloem in Geleen wordt in Streekmuseum Elsloo spek met ei gebakken.
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gen over voorwerpen en gebruiken van vroeger. Ook educatieve
workshops en cursussen zitten in het programma van Erfgoed
Stein, Streekmuseum Elsloo en Dorpsplatform Elsloo.
„Uit cijfers weten we dat eenzaamheid onder ouderen in Stein
bovengemiddeld is”, zegt Jo Dohmen, met Wim Janssen en Guus
Peters initiatiefnemer. Hun met projectleider Frank Heinemans
geschreven projectplan is door het Oranjefonds beloond met ruim
100.000 euro subsidie.

Spek met ei

We rekenden op een groei van 50 procent belangstelling
voor wat er was en zitten al op een verdubbeling.
WIM JANSSEN

Een deel is geïnvesteerd in de keuken van het Streekmuseum.
Heringericht in de stijl van de jaren vijftig. De grootste aandacht-
strekker hier, een grijs eeuwig slapend katje, heeft de vertrouwde
plek op een opastoel behouden. Leden van de Zonnebloem in
Geleen namen de keuken 30 april officieus in gebruik door er spek
met ei te eten, bereid door conservator Jan Nijsten en vrijwillig-
ster Annie Muris-Becker. Een feest van herkenning voor allen.
Activiteiten voor ouderen waren er uiteraard al in Stein en ook
toenemende aandacht voor eenzame senioren. Intussen is Wètste
Nog, dat er op diverse locaties nog gerichter op inspeelt, goed op
stoom. „We rekenden op een groei van 50 procent belangstelling
voor wat er was en zitten al op een verdubbeling”, zegt Wim
Janssen trots. De bedoeling is dat Wètste Nog postvat in alle ker-
nen van Stein. Ook mensen van elders zijn welkom. „We trekken
ons niets aan van grenzen”, zegt Dohmen. Het Kansfonds en de
gemeente Stein dragen eveneens bij. Het Erfgoedmuseum heeft
apparatuur als een scanner en laptop aangeschaft en er wordt se-



rieus nagedacht over een gezamenlijke, goed toegankelijke data-
bank voor duizenden historische foto’s. Fotoavonden in zorgcentra
en het museum worden doorgaans goed bezocht, zegt Janssen.
Wètste Nog is niet alleen een spiegel van het verleden. „We zoeken
ook aanvullende activiteiten waar mensen op aanslaan en spelen
in op wat zij willen, bijvoorbeeld een cursus over kunst.”

Zomer
Ruim dertig mensen leren Surinaams koken in het Maaslandcen-
trum. Dohmen: „Daar wordt geen spek met ei gebakken, we stem-
men onderling af.” Hij vertelt dat het Oranjefonds al drie keer in
Elsloo poolshoogte is komen nemen en tevreden nog eens 3000
euro heeft verstrekt voor twaalf activiteiten in de zomer, als veel
kinderen en kleinkinderen met vakantie zijn.
Ouderenbond KBO in Stein telt achthonderd leden en juicht Wèt-
ste Nog zeer toe. Voor voorzitter Herman Stijnen is eenzaamheid
een niet te onderschatten probleem. „Je komt er moeilijk achter.
Het inkomen van ouderen blijft dalen, velen hebben geen geld
meer voor vervoer en activiteiten. De bekende cijfers vormen
slechts het topje van de ijsberg.”


