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 Ellen Ekkelboom, persoonlijk
begeleider op Boerderijcampus locatie erve Meinders in Tillige, hoe zij de
coronaperiode beleeft.
Hoe kijk je terug op de afgelopen coronaperiode?
Terug? We zitten er nog middenin. Telkens als er nieuwe maatregelen bekend worden
gemaakt, moeten we weer schakelen. Op Erve Meinders gaan zowel bewoners als
deelnemers van buiten naar de dagbesteding. In de eerste lockdown was de dagbesteding
dicht, maar deze keer niet. Gelukkig maar, want voor de deelnemers is dagbesteding
belangrijk voor de structuur. Verschil is dat de bewoners en deelnemers van buiten niet meer
samen naar de dagbesteding gaan; de groepen zijn nu gescheiden. De sfeer op
Boerderijcampus is overigens goed. Iedereen is blij dat de dagbesteding open is. Wel zitten
de deelnemers elke keer weer vol spanning voor de tv tijdens persconferenties: mogen we
naar de dagbesteding of moeten we weer thuisblijven?”
Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
We hebben veel geleerd van de rust die deze periode heeft gebracht. De deelnemers
‘moeten’ niks. Er zijn geen bestellingen van klanten, geen gasten op het erf en de winkel is
dicht. Bewust of onbewust maken we daarom meer tijd voor individuele gesprekken met
bewoners en deelnemers. Zo horen we verhalen die voor hen heel belangrijk zijn, helemaal
in deze spannende tijd. Ik hoop van harte dat we zoveel van die persoonlijke gesprekken
kunnen blijven voeren, ook als het de bezigheden hier weer drukker worden. Want meer
reuring op het erf zouden we weer erg leuk vinden.”

Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
Wat wij ook altijd tegen de deelnemers van Boerderijcampus zeggen: kijk altijd naar de
positieve kanten van de situatie waar je je in bevindt. Kijk eens op wat voor prachtige plek we
zijn, hoeveel ruimte er is, hoe mooi het is op Erve Meinders en hoe leuk we het met elkaar
hebben. Bovendien zijn de eerste deelnemers, bewoners en enkele collega’s al
gevaccineerd. Dat biedt perspectief! Ik ben ervan overtuigd dat er licht aan het eind van de
tunnel is.”

