
Heb je behoefte aan een 
praatje? Bel gerust met 
MeanderOmnium:  
030-6940400.

Voel je je alleen? Of maak  
je je zorgen om iemand die 
eenzaam is? Bel dan het 
Signaalpunt Eenzaamheid: 
030-6940414.

Heb je een luisterend oor, 
advies of extra hulp nodig? 

Bijvoorbeeld omdat je in 
quarantaine of thuisisolatie 
zit? Bel de Rode Kruis 
Hulplijn: 070-4455 888.

Voor een vertrouwelijk 
gesprek bel je de Luisterlijn: 
0900 0767 (normaal tarief 
en dag en nacht bereikbaar).

Kijk verder op Zeist.nl/
corona voor meer instanties 
die je kunnen helpen.

“Corona raakt ons allemaal. 

Het is geen gemakkelijke tijd. 

Laten we volhouden, creatief 

zijn en inspiratie vinden in 

positieve veranderingen, die 

deze tijd met zich meebrengt.”

Samen 

Zeist 
zijn 
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Heb vertrouwen  
in de veerkracht

Charlotte is een actieve 
Zeistenaar die studeert, 
stage loopt bij de Meer - 
klank in Zeist en ook 
nog eens hockeytraining 
geeft. Toch voelde ze 
de drang om in deze 
tijd ook iets te 
betekenen voor de 
mede mens. Vanwege 
haar affini teit met 
kinderen en de wens 
om straks de PABO te 
doen, ontstond het 

idee om kinderen te begeleiden bij het thuisonderwijs. Ze begeleidt nu 
vier gezinnen in Zeist bij het thuisonder wijs en de aanvragen blijven 
binnen komen. 
“Ik had niet verwacht dat het zo storm zou lopen. De ouders zijn vaak 
rade loos hoe ze naast hun werk ook nog hun kinderen de aandacht 
moeten geven die nodig is voor school. Ik krijg energie als ik de kinderen 
weer een eind op weg help en de ouders op deze wijze kan ontlasten. 
Tegen de ouders zou ik willen zeggen: Heb vertrouwen in de veerkracht 
van kinderen, het komt echt wel goed met de leerprestaties.” 

Charlotte Engel van der Helden
Student Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Digitale middelen 
zijn een uitkomst

“Als ik de afgelopen 
maanden iets heb  
geleerd, dan is het wel 
omgaan met digitaal 
vergaderen. Het is handig 
en een stuk makkelijker 
dan ik dacht”, vertelt 
Freerk André de la Porte. 
“Het digitaal vergaderen 
vraagt een andere manier 
van communiceren, om 
bondig te zijn. En het 
vereist discipline om 

elkaar echt uit te laten praten. Verder merk ik dat de raadsverga-
deringen zijn veranderd, die zijn statischer. De dynamiek van een 
raadzaal en het persoonlijke contact maken het toch makkelijker 
om verbinding te maken. Dat heeft ook invloed op de besluitvor-
ming. Vroeger stapte ik op de fiets en ging ik naar de mensen toe. 
Die toegankelijkheid is nu een stuk minder. Dat mis ik wel.
Ik vermoed dat ik de auto straks wat vaker laat staan nu in  
sommige situaties het digitaal overleggen een prima alternatief 
blijkt voor de traditionele ontmoetingen. Dat komt de duurzame 
samenleving, weliswaar nog onvoldoende, ook ten goede. Voor  
nu kijk ik uit naar een modus om elkaar als raad weer te zien en  
de inwoners van Zeist te ontmoeten.”

Freerk André de la Porte
Raadslid D66

Elke dag genieten

Sinds 2015 verblijft Palwasha in Nederland. Ze heeft de afgelopen 
jaren heel hard gewerkt en gevochten om hier een bestaan op 
te bouwen. Afgelopen week is haar droom uitgekomen: het 
Nederlands staats burgerschap.  
“Als vluchteling heb ik veel meegemaakt en vooral geleerd het 
positieve te blijven zien in alles. Naast mijn werk als toezicht houder 
kinderopvang ben ik nu coördinator van een teststraat bij de GGD 
en geef ik leiding aan 25 mensen. Ik ben dankbaar dat ik dit werk 
mag doen en zo een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. 
Voorheen had ik de neiging om ver vooruit te kijken en te plannen. 

Door corona besef ik 
nog meer hoe belang-
rijk het is om nu te 
leven en elke dag te 
genieten. Tegen-
slagen zullen er altijd 
zijn in het leven. Nu 
 is dat corona. Hoe 
moeilijk dat ook is, 
zet het om in iets 
positiefs! En kijk  
naar wat wel kan.”

Palwasha Hassan
Toezichthouder 
kinderopvang
Coördinator teststraat 
GGD

Laten we 
blijven omzien 
naar elkaar

“Door de beper-
kingen in de fysieke 
ontmoeting is de 
behoefte aan echt 
contact nog groter 
geworden. Ik merk 
dat veel gesprekken 
persoonlijker en 
diepgaander wor-
den. Daarmee laten 
we meer van onszelf 
zien en leren we 
elkaar beter ke nnen 
en begrijpen.  

Het zou mooi zijn als we dat kunnen vasthouden. De recente besluiten 
van het kabinet om de lockdown verder aan te scherpen vragen van 
ons allemaal een extra inspanning om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Dat valt niet mee. Samen zetten we ons in 
voor betere tijden en proberen we er het beste van te maken. Voor veel 
mensen is deze tijd extra zwaar. Met een belletje of kaartje kunnen we 
hen een hart onder de riem steken. Laten we blijven omzien naar 
elkaar.”

Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

Koop lokaal 
online

“Net als velen 
werk ik al 
maanden van- 
uit huis. Ik mis de 
ont moeting met 
mensen. Terwijl 
die persoon lijke 
ont moeting mij 
juist veel energie 
geeft in mijn werk 
als wethouder. Die 
beper king raakt 
ons alle maal, in 
het bijzonder 
onze winkeliers en 
horeca. Hoewel het noodzakelijk is dat we zoveel mogelijk thuis 
blijven en digitaal werken, ontbreekt de vreugde van het gesprek  
op straat, in de kroeg, in de winkel of op kantoor. Toch zie ik ook 
voordelen ontstaan. Meer digitaal werken zorgt voor veel minder 
reistijd naar de vele overleggen in de provincie. Daardoor kan ik meer 
tijd thuis met mijn gezin doorbrengen. Ook het internet biedt volop 
mogelijkheden. Zo zijn steeds meer winkeliers in Zeist online actief. 
Mijn oproep is dan ook: Koop lokaal online!”

Sander Jansen
Wethouder gemeente Zeist

Zet het virus 
om in iets 
positiefs

“Als kinderburge-
meester had ik me 
dit jaar anders 
voorgesteld.  
Het is heel rustig. 
Gelukkig heb ik  
wel een filmpje 
gemaakt om de 
mensen in het 
Diakonessenhuis 
sterkte te wensen in 
2021. Ook broed ik op pla n nen voor na corona, zoals ‘Zeister kids  
got talent’ en ‘Pestvrije zones’.
Thuis gaat het prima met school en helpt mijn moeder mij heel  
goed. Ik heb nieuwe hobby’s ontdekt zoals glas graveren en ik  
lees veel, vooral boeken over het menselijk lichaam, de anatomie. 
Ik wens voor de hele wereld dat corona weggaat en dat het virus wordt 
omgezet in een positief virus. Daar kun je bij helpen door een tekening 
te maken voor bijvoorbeeld een familielid, vriend of iemand die je mist 
of die alleen is. Stuur je tekening op, dan maak je contact en heb je 
iemand blij gemaakt.”

Sebastian van Dijk
Kinderburgemeester van Zeist

Eenzaamheid doorbreken we samen

“Het zal niemand verbazen dat de coronamaatregelen kunnen 
leiden tot meer eenzaamheid. Maar wat vrijwel niemand weet,  
is dat meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zich 
eenzaam voelt. 1 op de 10 voelt zich zelfs zeer eenzaam. En van 
de jongeren tussen de 12 en 25 jaar ervaart 1 op de 12 zeer 
heftige gevoelens van eenzaamheid”, vertelt Sera Willemsen. 
“Eenzaamheid is een gevoel dat iedereen op zijn eigen manier 
ervaart, jong of oud. Het kan gaan om het gemis aan contact en 
het delen wat je aan je hart gaat. Ondanks aanwezigheid van 
(veel) contacten in je leven”, vult zij aan.
Samen met Elice Schut trekt Sera sinds juni 2020 het Signaal-
punt Eenzaamheid, een initiatief van de gemeente Zeist en 
uitgevoerd door MeanderOmnium. 
“Hoewel het steeds lastiger wordt, ga ik het liefst op huis-
bezoek, zodat er écht contact is. Wil iemand dat niet, dan bellen 
we gewoon en kijken  we samen hoe we de eenzaamheid 
kunnen door breken. Door corona komt er meer aandacht voor 
eenzaamheid. Mensen durven beter uit te komen voor hun 
gevoel. Dus voel je je eenzaam of ken je iemand die zich 
eenzaam voelt?  
Weet dan dat we  
er voor je zijn via 
030-6940414  
of zeist.nl/
eenzaamheid.
Dit voorjaar starten 
we speciale groepen 
voor eenzame 
jongeren in Zeist via 
‘Join us’.” Wil je hier 
meer informatie over? 
Kijk op Join-us.nu.

Sera Willemsen
Sociaal werker 
MeanderOmnium

Mensen blij maken met goed eten

“In maart had ik nooit gedacht dat corona zo lang onder ons zou 
blijven. Gelukkig heb ik toen al meteen een ommezwaai gemaakt  
met mijn cateringbedrijf. Eerst verzorgden we met name lunches, 
borrels en diners voor bedrijven en nu ontzorg ik gezinnen in Zeist 
met de lekkerste kant en klare maaltijden. Daarnaast verzorgen 
we lunches met soepen en salades. En sinds kort bieden we  
‘Dinner at home’ op vrijdag en zaterdag. Dat laatste vind ik echt 
het allerleukste om te doen, heb ik in deze periode ontdekt. Het 
prikkelt mijn creativiteit en ik krijg ook hele leuke, persoonlijke 
reacties van klanten. Regelmatig ontvang ik foto’s van hun opge-
maakte borden.  
Met ‘Dinner at 
home’ blijf ik zeker 
doorgaan. Het 
werktempo is nu 
weliswaar hoger 
maar door corona is 
mijn werk nog 
leuker geworden.”

Laurence Koenig
Oprichter 
Flavourmaker
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