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Inderdaad. Midden in de corona-
crisis is het deze instelling gelukt
om naasten ondanks alle restricties
de kans te geven even heel dicht bij
elkaar te komen. 

Dit gebeurt in een aangepaste
container. Aan de kopse kanten van
deze rechthoekige bak - omge-
doopt tot ’het praathuis’ - zitten
twee ingangen; een voor het be-
zoek en een voor de cliënt. In het
midden staat een wand van plexi-
glas, met daartegenaan twee half
ronde tafeltjes, aangekleed met een
vrolijk kleedje en een plantje.
Binnen handbereik: een babyfoon,
ter versterking van het geluid.

’Dit is zó top’
Renathe Ouni en haar dochter
Noual zijn zo ontzettend blij met
deze voorziening. ,,Toen ik van dit
initiatief hoorde, sprong ik een gat
in de lucht. Echt. Dit is zó top. Ben
er nu al voor de derde keer. Het is
geweldig om mijn moeder zo te
kunnen bezoeken. Ik schrijf me
steeds opnieuw in. Kijk! Daar komt
ze al aan!’’ 

Vanuit een zijingang van de
instelling aan het Gooierserf komt
participatiecoach Trudy van der
Wel aangelopen met Gonny Goes
in de rolstoel. ,,Ha mam! Hoi! We
zijn er weer!’’

Lachend en zwaaiend naar doch-
ter en kleindochter wordt me-
vrouw Goes de container ingere-

den. Renathe en Noual nemen de
andere deur. 

,,De eerste keer dat ik haar na al
die weken weer zag, barstte ik in
tranen uit. Mijn moeder is pas 74,
maar heeft geheugenproblemen en
ALS. Dus ja, dan wordt de tijd die
je nog hebt steeds kostbaarder. We
hebben natuurlijk wel contact
gehouden via beeldbellen, enzo.
Maar ja, dan was de verbinding
niet altijd even goed. Nee, dit is
toch echt anders, dit is zo fijn.’’

Beste remedie : Abba
Mevrouw Goes oogt blij, maar is
ook emotioneel, en heeft wat moei-
te met het vinden van de juiste
woorden. ,,De beste remedie is
muziek’’, weet begeleidster Van der
Wel. ,,Abba! Dat helpt altijd!’’ 

Als Renathe en Noual beginnen
te zingen, zingt mevrouw Goes
alles mee. Woord voor woord, vol
overgave en met stralende ogen:
’You are the dancing queen, young
and sweet, only seventeen’, klinkt
het in koor.

Dat er iets aan de hand is, weet
haar moeder, vertelt Renathe.
,,Maar wat het precies is, hoe ge-
vaarlijk het coronavirus is, nee, dat
realiseert ze zich niet. ,,Ik weet wel
dat we niet voorzichtig genoeg
kunnen zijn, want als zij ziek zou
worden, dan zou ze dat niet overle-
ven, denk ik.’’

Ook op het rooster van ’het
praathuis’ vandaag: Christine van
Oostrum en haar man Gert-Jan. Zij
bezoeken haar ouders; echtpaar
Van den Bergh. ,,Het is nu al vijf
weken dat ik ze niet heb gezien. Ja,
een keertje uit de verte. Maar niet
zo dichtbij als nu’’, vertelt Christi-

ne, vlak voor ze de container in
stapt. ,,Mijn vader is half maart 90
jaar geworden. Dat hebben we niet
kunnen vieren. Het is niet anders’’,
zegt ze rustig.

Met behulp van begeleiding en
een vrijwilliger installeert het
echtpaar zich in ’het praathuis’.
,,Het is hier waardeloos. Een dooie
boel’’, lacht Van den Bergh. ,,Nee

hoor. Mooi dat jullie er zijn.’’ ,,Kun
je ons goed verstaan’’, vraagt Chris-
tine. ,,Prima. Heel goed’’, antwoord
haar moeder vrolijk. ,,Ze doen hier
fantastisch werk. Er wordt van
alles georganiseerd. Gisteren was
er nog een zanger. Die kwam ei-
genlijk voor de mensen met de-
mentie. Maar wij wonen vier hoog,
met uitzicht op de tuin, dus we
konden zo alles zien. Leuk hoor!’’

Marjolein Vos

Een warm
weerzien in
de container

’De eerste keer dat
ik m’n moeder
weer zag barstte
ik in tranen uit’

Woonzorgcentrum De
Marke De Meenthoek
(Cordaan) in Huizen
heeft een bijzondere

plek ingericht waar bewoners en
familie elkaar kunnen ontmoeten. 

Familie Van den Bergh krijgt in Het Praathuis bezoek van dochter en schoonzoon: ’Ik heb ze al vijf weken niet gezien.’ FOTO’S STUDIO KASTERMANS 

Trudy van der Wel begeleidt Gonny Goes naar Het Praathuis. Renathe Ouni en haar dochter Noual zijn zo blij met de bezoekregeling.

’Mijn vaders 90ste
verjaardag hebben
we niet met elkaar
kunnen vieren’

◆
Achtergrond
Flexotels

Flexotels is een bedrijf uit Best
dat normaal gesproken
containers verhuurt aan
organisatoren van bijvoorbeeld
festivals, muziek- en
sportevenementen. Vanwege
de coronacrisis ligt deze tak van
sport compleet stil. Jeroen van
Vliet (Flexotels): ,,Een paar
weken geleden kwamen we op
het idee om een kleine
aanpassing te doen in een van
onze containers, namelijk de
scheidingswand vervangen
door plexiglas, en er op die
manier een bezoekunit van te
maken. We hebben het getest
bij een zorginstelling. De
reacties waren meteen zo
positief en het aantal
aanvragen sindsdien is
overweldigend. We hebben al
veertig containers geplaatst,
verspreid over het land. Dus dat
is leuk.’’ 
Meer info:

www.flexhotels.com/ 

◆
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Huizen is mogelijk in tot ’praathuis’ omgebouwde container

,,Een collega was via internet
gestuit op het bedrijf Flexotels
dat voor een zorginstelling in
Brabant een container had omge-
bouwd tot ‘praathuis’, zoals wij
het noemen. Zij was meteen heel
enthousiast, en ik ook, toen ik me
er verder in verdiepte.’’ Het feit
dat familieleden op deze manier
zo dichtbij hun partner, vader,
moeder, opa of oma kunt komen
noemt ze ‘fantastisch’. Van der
Wel: ,,Stel je voor; de mensen
hebben elkaar nu al vijf weken
niet gezien. Dat is ontzettend
lang. Zeker als je gewend bent om
hier regelmatig op bezoek te
komen en bezoek te ontvangen.

Er is bijvoorbeeld een man die
voor de coronamaatregelen van
kracht werden, íedere dag zijn
partner bezocht. Van het een op
het andere moment was dat afge-
lopen. Boem! Klaar! Huis dicht.
Dat is echt heel ingrijpend.’’ 

Acht bezoeken per dag
Toen eenmaal besloten was om
het praathuis neer te gaan zetten,
is het razendsnel gegaan, vertelt
ze. ,,Binnen een paar dagen stond
het er. Intussen moest nog de hele
organisatie er omheen op poten
worden gezet.’’ Van der Wel legt
uit hoe het werkt: er is twee keer
per dag een spreekuur. Dan kun-
nen bezoekers zich aanmelden
voor een bezoek. Op basis van de
aanmeldingen maken we een
rooster. Per dag kunnen acht
bezoeken inplannen. Ieder bezoek
duurt drie kwartier. Zeker als
mensen slecht ter been zijn, is
extra ondersteuning nodig. Het
praathuis is iedere dag, ook in het
weekend, in bedrijf van 10 uur ’s
ochtends tot vier uur ‘ s middags. 

Een lach en een traan
Van der Wel vertelt dat de ont-
moetingen meestal prachtig zijn,
dat er wordt gelachen en gehuild.
,,Er zijn veel emoties. Daarom zijn
er ook altijd begeleiders bij om
het bezoek in goede banen te

leiden, dingen uit te leggen, te
assisteren bij het gebruik van
bijvoorbeeld de babyfoon, die
soms nodig is om elkaar beter te
verstaan. We hebben ook al twee
keer meegemaakt dat bewoners
niet mee willen naar het praat-

huis. Dat gaat dan om mensen
met dementie. Heel verdrietig
voor het bezoek dat in het praat-
huis zit te wachten. Gisteren
hadden we een bewoonster die
het vertikte om naar beneden te
komen. We hebben alles gepro-

beerd. Ze zei alleen maar: ‘Laat
hem daar maar lekker zitten’.
Gelukkig kent deze meneer z’n
vrouw goed, begreep hij dat dit
kan gebeuren. We gaan het ge-
woon op een ander moment nog
een keer proberen.’’

Veilig op bezoek bij ouders in mobiel ’praathuis’
Marjolein Vos

Huizen ■ Trudy van der Wel is
participatiecoach in woonzorg-
centrum De Marke De Meenthoek
(Cordaan) in Huizen. Ze is verant-
woordelijk voor de organisatie
van activiteiten voor alle bewo-
ners. Dat zijn er in totaal zo’n 150,
onderverdeeld in vier verschillen-
de groepen: cliënten met demen-
tie; cliënten met somatische aan-
doeningen; bewoners met een
visuele beperking en mensen die
via de woningbouwvereniging
een appartement in het complex
huren. Ook stuurt ze de vrijwilli-
gers aan.

De container op het terrein van De Marke De Meenthoek in Huizen is omgedoopt tot Het Praathuis.


