Drie vragen aan…
Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie,
vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen
volhouden. Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door het
beantwoorden van drie vragen.
Dit keer vertelt Tonnie Leferink hoe hij als coördinator van Tafeltje Dekje Ootmarsum
de coronaperiode beleeft.
Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Als een periode met veel veranderingen en die zijn heftig voor iedereen. Voor onze
chauffeurs, maar ook voor de mensen die gebruikmaken van Tafeltje Dekje, de
maaltijdservice van stichting Welzijn Tubbergen-Dinkelland. De 21 vrijwillige chauffeurs van
Tafeltje Dekje in Ootmarsum bezorgen elke vijf tot zes weken vijf dagen achter elkaar
maaltijden bij ouderen in Ootmarsum. Tafeltje Dekje gaat echter niet alleen om
maaltijdbezorging; het persoonlijk contact is minstens zo belangrijk. Wij chauffeurs waren
gewend om een gesprek met de mensen te voeren bij het bezorgen van de maaltijden.
Vragen hoe het gaat, of ze nog wensen hebben, misschien hulp bij het opwarmen van de
maaltijd, bestek aanreiken. Dat kan sinds maart niet meer en dat is een zeer ingrijpende
verandering van werkwijze. Vanwege de coronamaatregelen bezorgen we de maaltijden
sindsdien bij de deur, eventueel in het halletje, maar we komen niet meer binnen. De sociale
functie is daarmee verdwenen en dat is zorgelijk. Veel ouderen zijn alleen en zij hebben juist
behoefte aan contact.”
Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
“Mensen lijken zich meer om elkaar te bekommeren, zorgen meer voor elkaar. Dat is mijn
persoonlijke beleving maar ik hoop dat ‘onze’ ouderen van Tafeltje Dekje dat ook ervaren;
dat ook zij het gevoel hebben dat er goed naar ze wordt omgekeken door hun sociale
omgeving.”

Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“De coronaregels goed opvolgen en meewerken aan het vaccinatieprogramma zodra het
beschikbaar is. Zodat het weer normaal wordt. Dat hoop ik voor de ouderen, maar ook voor
ondernemers, verenigingen, voor alles en iedereen. Ondertussen en daarna blijven services
zoals Tafeltje Dekje bijdragen aan het welzijn van ouderen. Ik ben nu 20 jaar vrijwilliger en ik
heb in al die jaren ervaren dat het een groot goed is om wat te kunnen betekenen voor een
ander.”

