
 

 

Het liefst zou ik met de familie willen bowlen, maar niemand heeft tijd 

Raymond, 35 jaar 

Dit is het portret van Raymond. Eigenlijk al sinds zijn kinderjaren best eenzaam. Niet al te veel 

vrienden. Zeg maar: praktisch nihil. Raymond moet zichzelf bezighouden, wat niet altijd makkelijk is 

natuurlijk. In zijn kinderjaren kan Raymond deze eenzaamheid nog geen naam geven. Wanneer hij 

17 jaar is komt de gedachte ‘niet meer verder te willen leven’ meer naar voren. 

Raymond eet zijn milkshake en frietjes tijdens het interview met veel enthousiasme op. We zijn bij 

de MAC. Lekker koel, terwijl de display van een bedrijf een buitentemperatuur van 34 graden 

aangeeft. We hebben een plekje gekozen in een hoekje. Raymond wil begrijpelijkerwijze niet dat 

anderen het gesprek volgen. 

Aansluiting is voor Raymond altijd al wat moeilijk geweest. Hij werd als ‘anders’ beschouwd. Ook als 

kind zijnde. Op een gegeven moment komt Raymond bij begeleid wonen. Hij vindt het moeilijk zich 

te uiten, ervaart het leven als best zwaar en is angstig nieuwe dingen te ondernemen. Raymond 

heeft een voorzichtige benadering nodig. Hij geeft aan dat hij zich een mislukkeling voelt. Dit 

versterkt zijn gevoelens van eenzaamheid. 

Dagbesteding vindt hij redelijk okay. Een doel hebben is zeker belangrijk. Het piekeren pauzeert dan 

even. Vanuit de woonvorm, waarin hij woont, wordt dagbesteding gestimuleerd. Want op het werk 

immers doet hij de nodige contacten op. Hij moet het niet hebben van zijn twee broers en zes 

zussen. Hij hoort weinig van hen. Dat bevestigt zijn gevoel van onzekerheid. 

Hij kan, zoals hij zegt, zijn vermaak niet zelf zoeken. Hij beseft dat wanneer hij iets goeds kan, het 

(zelf)vertrouwen toeneemt. Sinds kort heeft hij bij de dagbesteding een ander, leuker werkje 

gekregen. Dat maakt hem blij. Ook mag hij één dag per week met spullen sjouwen. “Voor de 

kringloop”, geeft hij met een brede glimlach aan.  

Bij het overbruggen van de perioden van eenzaamheid komen óók schuldgevoelens naar boven. De 

ene keer gaat Raymond lusteloos en passief op bed liggen. De andere keer gaat hij eten als een 

‘dijker’, zoals hij zegt, tussen de happen MAC-burger door. Gekscherend vraag ik wat hij dan zoal 

eet, en Raymond roept het woordje ‘kaas’ als voorbeeld. Even moet hij lachen, want inderdaad, kaas 

is dan het hoofdvoedsel. “Hoewel ik dat eigenlijk tegen mijn zin in eet”, zegt hij. En dan komen ook 

de schuldgevoelens naar boven.  

Raymond is gelovig en in zijn perioden van eenzaamheid bidt en mijmert hij over God. Dat verlicht 

de pijn enigszins. Daarnaast dagdroomt hij veel. Hij droomt bijvoorbeeld dat hij dan met zijn familie 

bowlt. Inderdaad, niet het dromen van een huis, dikke auto of een enorm banksaldo is voor hem 

belangrijk, maar het samen zijn met de familie.   

Raymond gaat soms een rondje wandelen in de wijk. Hij passeert dan wel eens een huis, waar de 

bewoonster en hij naar elkaar zwaaien. Dan ontspringt een vonkje in het binnenste van zijn hart. 

Hoe waardevol. Op straat ontmoet hij soms een ander persoon die tegen hem praat. Uit die kleine 

momenten haalt Raymond zijn voldoening. Het piekeren en de negatieve gedachten komen dan 

even op een zijspoor ……………………… 

(Geschreven door Benjamin op verzoek van Platform Eenzaamheid Walcheren.) 


