
 

 

Het leven is goed 
 
Joke, 60+ jaar 
 
Ze heeft geluk gehad. Ze kon na haar scheiding een nieuw huis huren mét een tuintje. Daar 
woont ze nu alweer bijna twintig jaar. Toen ze er net woonde heeft ze meteen haar tuintje 
aangelegd, wat struiken geplant, wat bloemen, en een boompje dat al voorzichtig wat 
schaduw gaf. 
 
"Het was een mooie zomer, dat eerste jaar alleen", zegt ze. De kinderen waren uit logeren bij 
opa en oma of bij een vriendje en ze hoopte zelf tot rust te komen na de voorbije hectische 
tijd. Ze installeerde zich in haar tuintje met een kopje koffie en een boekje. Maar de koffie 
smaakte niet en het boekje boeide niet. Het gevoel van rust wilde maar niet komen. Musjes 
hipten om haar heen, maar ze zag het nauwelijks. En het leek wel of de hele buurt met 
vakantie was, zo doodstil was het. 
Ze dacht dat ze gelukkiger zou worden na de scheiding van haar man, maar dat gebeurde 
niet. Mis ik hem?, vroeg ze zich af.  Beslist niet. Miste ze dan de kinderen? Nee, niet echt, het 
kostte haar de laatste tijd veel moeite om een beetje vrolijk te doen als ze in de buurt waren. 
Ze voelde zich steeds verder wegzinken in een diepe put. 
 
Ze besefte dat het zo niet door kon gaan. Ze moest iemand zien, met iemand praten en ze 
belde De Luisterlijn. Een aardige begripvolle man stond haar te woord, maar het was niet 
genoeg. Het vulde niet de leegte die ze vanbinnen voelde, maar het gaf haar wél de moed 
om contact te zoeken met de nieuwe buurvrouw. Dat bleek óók een alleenstaande vrouw te 
zijn. Ze herkenden elkaars situatie en het delen van gevoelens en ervaringen bleek helend te 
werken. 
 
Dit is alweer jaren geleden en de buurvrouw van toen is er niet meer. Maar hun gesprekjes 
liggen aan de basis van wie ze nu is, een zelfstandige rustige vrouw. 
Ze doet al jaren administratief werk in een non-profit organisatie. Haar pensioen nadert, 
maar ze ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ze maakt lange wandelingen met 
vrienden, zit in een leesclub en doet vrijwilligerswerk. "Ik red me wel." 
 
(Geschreven door Hannie op verzoek van Platform Eenzaamheid Walcheren.) 


