
Een vlotte vijftiger – brede lach, zon-
nebril – groet bekenden door zijn 
wijsvinger in de lucht te steken. De 
sfeer is goed. Het uitdelen is pas om 
kwart voor twaalf begonnen, maar 
sommige klanten zitten al sinds half 
tien op de stoep te kletsen. De Voed-
selbank als uitje.

Twaalfhonderd monden
De Tilburgse Voedselbank is geves-
tigd op een klein industrieterrein tus-

sen het spoor en de Wandelboslaan. In vier jaar tijd is het 
aantal klanten gegroeid van twee- naar ruim vijfhonderd. 
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Voedselbanken hebben steeds meer moeite om aan voldoende voorraad te komen. Als gevolg 
van de crisis stijgt het aantal klanten in hoog tempo. Professionalisering is noodzakelijk. Lukt 
dat voor een organisatie die het van de inzet van vrijwilligers moet hebben? In de rij bij de 
voedselbank in Tilburg is de sfeer in elk geval nog goed. “Er komen ook weer betere tijden.”

“Ge hoeft hier niet te betalen, hoor”, roept 
iemand in de rij naar een ander, die met 
een portemonnee in zijn handen staat. 
“Smeergeld”, grapt die terug. De rij voor 
de Voedselbank begint op de hoek van 
de straat, onder het spoortalud, en loopt 
meterslang door, tot in het halletje. Daar 
leunt een oudere met tatoeages versierde 
vrijwilliger tegen een tafel. “Over drie we-
ken kan ik niet”, zegt hij zacht tegen Bep 
Hamers, die met een namenlijst achter de 
tafel zit. “Dan trouw ik.” 
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tekst  Marten van de Wier  beeld Gerdien Wolthaus Paauw

STILLE STEUN, 
TROOST 

EN ERWTJES 
UIT BLIK



Schijf van vijf
Het is lastig om te variëren, erkent Harry Kiwitz (67), voorzitter van de Tilburgse 
Voedselbank. “Na kerstmis krijgen wij de nodige rollades, na Pasen regent het eie-
ren. Verder blijft het moeilijk te voorspellen. Als een oceanische storing in de zomer 
het weekend verpest, dan krijgen wij op maandag of dinsdag het barbecuevlees. En 
twee weken geleden zaten wij met pijn in de buik omdat onze vriezers bijna leeg 
waren. Chips hebben wij altijd voldoende, maar we proberen de schijf van vijf aan 
te bieden.” 
Moet de overheid de voedselbanken te hulp schie-
ten? De voorzitter denkt daar genuanceerd over. “Als 
een vrouw met twee kindjes door haar man in de 
steek is gelaten, en die man kan en wil geen alimen-
tatie betalen, wie moet daar dan voor opdraaien? De 
samenleving of die man?” vraagt hij zich af. “Moet 
de samenleving voor de keuzes van mensen opdraai-
en? Die man had ook bij zijn gezin kunnen blijven in 
plaats van dat hij zijn geld opmaakt aan de huur van 
een nieuw appartement met zijn tweede vrouw.” 
Maar evenmin vindt hij dat de vrouw in zijn voor-
beeld aan haar lot moet worden overgelaten. De 

voorzitter van de Voedselbank gelooft in 
de ‘civil society’, burgers die voor elkaar 
zorgen, zonder dat de overheid daar veel 
mee te maken heeft. 
“Stel dat wij een overheidsorganisatie zou-
den zijn. Dan zouden we rapporten moeten 
opstellen, aan allerlei Arbo-eisen moeten 
voldoen”, legt hij uit. “Ik denk dat deze 
organisatie dan 1,5 miljoen zou kosten in 
plaats van 120.000 euro.” Zijn Voedselbank 
noemt hij geen noodzakelijk kwaad, maar 
een noodzakelijk goed.

“Na kerstmis krijgen wij 
de nodige rollades, na Pasen 
regent het eieren.”
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Vijfhonderd adressen staan voor twaalfhonderd monden om te 
voeden. Wie van minder dan € 180 per maand moet rondko-
men, kan hier terecht. 
Net als de voedselbanken in andere plaatsen maakt de Til-
burgse bank een stormachtige groei door. De organisaties, die 
nog steeds volledig draaien op vrijwilligers, doen hun best om 
te professionaliseren. Het doel: een betere verspreiding van 
het eten en meer afwisselende producten. De voedselbanken 
willen bovendien een aantrekkelijkere partner zijn voor grote 
voedselproducenten die maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen. Het voedsel moet ergens vandaan komen.

Benidorm Bastards
Dat samenwerken gebeurt nog veel te weinig, vindt Harry 
Timmerman, woordvoerder van Voedselbanken Nederland. 
“Het aantal cliënten is de laatste 
twee jaar enorm gestegen, maar de 
aanvoer stagneert. Bedrijven zijn 
door de crisis voorzichtiger en zui-
niger geworden met hun voorraden. 
Voorlopig is er nog voldoende op 
de markt, want het nodige voedsel 
komt in diervoeders terecht of wordt 
gedumpt. Minder dan twee procent 
van de overproductie komt bij ons 
terecht. Dat is schrijnend.” 
Deze ontwikkelingen gaan geluk-
kig voorbij aan de mensen die met 
Lidl-tassen in de rij staan. De grap-
pen zijn niet van de lucht. Klanten 
met een handicap worden hier de 
‘Benidorm Bastards’ genoemd, naar 
het populaire tv-programma; zij mo-
gen met hun scootmobielen als eer-
ste naar binnen en krijgen hulp.
Wie op de lijst van vrijwilliger Bep 
staat, krijgt in het halletje een num-
mertje en een houten fi che. “Een 
rood fi che betekent een of twee per-
sonen, een bruine drie of vier, en 
een zwarte vijf of meer”, vertelt Bep, 
een gepensioneerd verpleegkundige 
die hier werkt voor de sociale con-

tacten. “Die met een gaatje erin zijn voor moslims. Dat betekent: 
geen varkensvlees”, legt Bep uit. “En een prettig weekend hè!”, 
groet ze een klant.

Dronken man
Anita Jonkman (32) staat verderop in de rij, met haar 3-jarige doch-
tertje. “Iedereen heeft slechte fases in zijn leven. Ik schaam me daar 
niet voor. Er komen ook weer betere tijden”, zegt ze. Ze bleef achter 
met drie kinderen en forse schulden toen het uitging met haar ‘ge-
zellige ex’. 
“Niemand denkt hier dat-ie meer is dan een ander”, zegt vriend Mike 
Reijnen, die na een scheiding in de fi nanciële problemen kwam. “Je 
geeft elkaar stille steun. Al is de sfeer wel anders dan tweeënhalf 

jaar geleden.” Anita legt uit: “Een dronken man heeft een tijdje terug 
een van de vrijwilligers een klap gegeven.” Nu krijgen de groepen 
klanten gedoseerd toegang tot de uitdeelhal achter het hek. Dat is 
minder gezellig.
Anita is blij met de voedselpakketten, al zou ze zelf liever gentech-
vrij en biologisch eten. En minder eenzijdig. De Voedselbank probeert 
weliswaar gezond en afwisselend eten aan te bieden, met ook verse 
groenten, maar volgens Anita lukt dat niet altijd. “Ik ben kilo’s aan-
gekomen sinds ik hier kom”, meldt ze. Soms zijn de pakketten weken-
lang hetzelfde, beweren Mike en Anita.

“Ik ben kilo’s aangekomen 
sinds ik hier kom.”
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klant Anita. “Die gedragen zich als de cipiers uit ‘Das Experi-
ment’, ken je die fi lm? Maar de meesten zijn goei volk. Eentje 
kent er alle namen uit zijn hoofd. Van vijfhonderd mensen!”
“Onze vrijwilligers zitten deels tegen de doelgroep aan”, vertelt 
Harry. “Dat is heel anders dan bijvoorbeeld in Waalwijk, waar 
deftige Rotary-dames dit werk doen, even zwart-wit gezegd. Mij 
is iedereen even lief, zolang ze maar integer zijn. Wij kunnen het 
tegenover onze leveranciers en donoren niet maken dat er spul-
len ‘van de kar vallen’ en in een Turks winkeltje terechtkomen. 
Als wij erachter komen dat iemand iets meeneemt zonder dat de 
coördinator het weet, vliegt hij eruit. Dat is gelukkig nog maar 
enkele keren gebeurd.”
De afhankelijkheid van vrijwilligers heeft nadelen, erkent ook de 
voorzitter. Van het werven van bedrijven als nieuwe toeleveran-
ciers is het in Tilburg een tijdje niet gekomen. “We hebben ons 
wat passief opgesteld, omdat er zoveel op ons afkwam door de 
groei van het klantenbestand. Een paar jaar geleden hadden we 
iemand om bedrijven te benaderen, maar die is op een bepaald 
moment gestopt. Zo gaan die dingen. Nu hebben we een afge-
studeerde communicatiestudent die het weer oppakt, in afwach-
ting van een baan. We proberen te professionaliseren, maar in 
de kern zijn we amateurs”, zegt hij.

Onenigheid
Landelijke en regionale samenwerking is voor de voedselbanken 
het recept waarmee ze de voedselstroom op peil willen houden. 
Maar net zoals bestuursleden Chris en Harry het in Tilburg niet 
altijd eens zijn, zo geldt dat ook voor de voedselbanken onder-
ling. André Verschoor werkt voor de Voedselbank in Eindhoven 
en doet de coördinatie van toeleveranciers voor de regio Bra-
bant en Zeeland. “Ik kom uit het bedrijfsleven. Als daar de keuze 
wordt gemaakt om iets te doen, dan gaat het ook op die manier. 
En ben je het er niet mee eens, dan kun je op zoek naar een 
andere baan. Bij de voedselbanken werken landelijk meer dan 
zesduizend vrijwilligers. Die moeten we aan boord houden. En 
die hebben allemaal recht op een eigen mening.” 
Dat maakt het soms lastig om grote stappen vooruit te zetten. 
Een gezamenlijk computersysteem om elkaars voorraden in te 
zien is bijvoorbeeld al wel beschikbaar, maar nog niet ingevoerd. 
Het herverdelen van overschotten gaat nu vaak nog via tele-
fonisch overleg. Sinds deze zomer is Voedselbanken Nederland 

“Het gratis weggeven van eten 
gaat er bij commerciële bedrijven 
soms gewoon niet in.” 268

Coen van Molle 

inkomen
€ 1.000,-  (excl. toeslagen)

 Leeftijd: 35
 Burgerlijke staat: 
 alleenstaand
 Woonsituatie: 
 huurappartement
 Genre: 
 inkomen als zelfstandige 

“Ik weet nog goed wanneer ik begon met 
drummen. Ik was 14 en luisterde naar een 
plaat van U2. Plotseling besefte ik wat de 
drums deden. Ik dacht: dat wil ik ook! Bij 
ons in de huiskamer stond het drumstel 
van mijn vader. Handig! Hij leerde me 
hoe ik de drumstokken moest vasthouden. 
Daarna joeg ik hem weg. Ik wilde het he-
lemaal zelf uitvinden.
Tijdens mijn studie speelde ik al in bands. 
Op het moment dat ik afstudeerde, had ik 
veel leuke projecten. Maar na een jaar of 
drie hield het van de ene op de andere dag 
op. Bands die een succes leken te worden, 
kapten er toch mee. Ik zat vrijwel zonder 
inkomen. Ik werkte een tijdje in een pret-
park, volk vermaken met bekende deun-
tjes. Uit die groep muzikanten zijn initia-
tieven ontstaan, vooral coverbandjes. We 
spelen op feesten, festivals. Daar zit geld.
Financieel is het vaak kantje boord. De 
ene maand verdien je niks, de volgende 
heb je twintig goedbetaalde optredens 
staan. Daarna weer twee maanden niks. 
Soms leent mijn oma me wat geld, rente-
vrij. Sinds ik in Tilburg woon, leef ik van 
de muziek. Ik word vaak gevraagd. Het 
zoveelste popbandje, dat is oninteressant. 
Ik zoek muzikale spanning. De band die 
daarin voorziet, levert dan weer geen cent 
op! Maar ik heb alles wat ik nodig heb. 
Daarom voel ik me rijk. Ik heb me ook al-
tijd uit tegenslagen weten te redden. Ik zie 
geen reden waarom dat niet zou lukken. 
Het móét gewoon lukken!”
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Donateurs
Kiwitz is er trots op dat de Voedselbank het redt 
maar 60.000 euro subsidie. Nog steeds hetzelfde 
bedrag als in 2009, maar daarvan worden nu meer 
dan het dubbel aantal pakketten uitgedeeld. Aan 
de andere kant knaagt het. “Als je je realiseert wat 
wij betekenen voor het Tilburgse armoedebeleid, 
en je ziet dan wat andere organisaties aan subsidie 
krijgen…” 
In een brief heeft hij daarom voor een hogere 
subsidie gepleit. “Nu kunnen we nog rondkomen, 
maar ik moet aan de lange termijn denken”, zegt 
hij. “Dat klopt hè, Chris? Dat we het nu nog redden 
zonder extra subsidie?” 
Bestuurslid Chris Tuerlings, die het kantoortje bin-
nenwandelt, reageert als door een wesp gestoken. 
“Zonder subsidie kunnen we het wel vergeten! We 
hebben de huur, de vaste lasten. We hebben dan 
wel een stuk zes donateurs, maar dat is leuk als ex-
traatje. Wat als die niks meer geven? Die subsidie 
hebben we hard nodig.”

De voorzitter gaat met een glimlach de discussie aan. “We 
hadden het er net over of de overheid daarvoor moet op-
draaien”, zegt hij tegen Chris. “Natuurlijk. Het komt toch 
door overheidsbeleid dat mensen in de knel zitten”, beweert 
Chris. “Door de verandering in de regels voor zorgkosten 
kregen we in een half jaar tijd honderd aanmeldingen van 
ouderen.” Hij beent een ander kantoor in en trekt een A4’tje 
met cijfers tevoorschijn. 
Chris Tuerlings oogt als een zestiger, maar hij is 79. Hij ver-
kocht vroeger meubels en werkt hier vanaf 2005. Om zich-
zelf nuttig te maken, en uit idealisme. Hij hoort inmiddels bij 
het interieur.

Das Experiment
De Tilburgse Voedselbank draait, net als andere voedsel-
banken, volledig op vrijwilligers. Er werken er ongeveer 
vijftig. Het gezelschap is net zo divers als de klanten. De 
een begroet de gasten met een beminnelijk knikje, de an-
der met een schouderklop en een grap. Een derde doet 
gelaten zijn werk, een vierde loopt met een chagrijnige 
kop over het terrein. “Sommigen zijn autoritair”, vertelt 



aan de Voedselbank concurreert met de verkoop in de supermarkt. Ook vinden ze het moei-
lijk om toe te geven dat er sprake is van overproductie bij hun bedrijf. En gesprekken met 
grote frisdrankproducenten stranden uiteindelijk op gedoe over de statiegeldregeling. 
Sommige bedrijven willen garanties dat hun producten bij de Voedselbank net zo goed 
behandeld worden als in de fabriek en de winkel, en dat gaat niet altijd. Een product met 
het logo van Albert Heijn bijvoorbeeld, moet altijd deugen, of het nu in de winkel of bij de 
Voedselbank ligt. De grootgrutter stelt 
strenge eisen aan de koeling en de 
hygiëne. Op dit moment bevoorraadt 
Albert Heijn meer dan de helft van de 
Nederlandse voedselbanken. 
Voorzitter Kiwitz laat trots de nieu-
we koelvriesinstallaties zien. De gro-
te witte kasten staan tegenover de 
ongekoelde schappen met de langer 
houdbare artikelen. Op elk schap staat 
de houdbaarheidsdatum in stift. De 
koelinstallaties hebben 80.000 euro 
gekost, en zijn er gekomen met steun 
van donateurs, zoals de Vincentiusver-
eniging en het Tilburgse Tivolifonds.

Jarige Job
Aan de andere kant van het magazijn 
bevindt zich de hal waar het voed-
sel wordt uitgedeeld. Hier melden de 
klanten zich met hun houten fi che 

en hun volgnummer. Vrijwilligster Marieke Verhoeven lijkt overal 
tegelijk te zijn. Het ene moment duwt ze glimlachend het super-
marktkarretje vooruit van een vrouw die het zelf niet kan, het vol-
gende moment slaat ze buiten haar armen om een jonge vrouw die 
een sterfgeval in de familie heeft gehad. De verhalen laat ze van 
zich afglijden, zegt ze even later. “Anders houd je het hier niet vol.”

De groenteboer
Marieke zit al vijf jaar als arbeidsongeschikte in de WIA en werkt nu 
vier jaar bij de Voedselbank. “Het is een virus”, zegt ze. “Ik heb een 
paar keer meegeholpen, dan wil je niet meer weg. Ik wil nu ook van 
sociaal werk mijn beroep proberen te maken. Ik ben op zoek naar 
een stageplek.”
Kaddour Ourahou (50) deelt tomaten uit, afkomstig van het Tilburg-
se distributiecentrum van de Appie. Kaddour schept ze met zijn 
grote handen op en mikt ze in de plastic zak die een vrouw open 
houdt. Hij dept zijn kale hoofd met een handdoek. Vroeger noemde 
ze hem ‘turbo’, toen hij nog in de kaasfabriek van Uniekaas werkte. 
Hier noemen ze hem ‘de groentenboer’. 

een vereniging in plaats van een stichting. Dat maakt het 
makkelijker om besluiten bij meerderheid te nemen, aldus 
Verschoor. 

Wervingsteam
De werving is al verbeterd. De voedselbanken werken nauw 
samen met onder meer Albert Heijn, Unilever en Hak. “Voor 
een bedrijf als Albert Heijn is het belangrijk dat ze één lande-
lijk contactpersoon hebben, en dat niet allerlei lokale voedsel-

banken met het hoofdkantoor in Zaandam gaan zitten bellen 
en mailen”, zegt de 69-jarige Verschoor. Hij werkte voor zijn 
pensioen in de verkoop en marketing bij Philips. Nu zit hij 
namens Brabant en Zeeland in een landelijk wervingsteam. 
Verschoor: “We bekijken samen welke bedrijven nog geen 
leveranciers zijn en hoe we die kunnen benaderen.” Het liefst 
doet hij dat van bovenaf, de top waar de beslissingen worden 
genomen. Heeft iemand een kennis die de acquisiteurs recht-
streeks bij een directeur kan introduceren, dan komt Ver-
schoor in actie. “Via-via is de beste weg, al blijft het een zaak 
van lange adem. “We zijn nu anderhalf jaar op deze manier 
bezig. Dat is nog te kort om te zeggen of het zijn vruchten af-
werpt. Ik ben ervan overtuigd dat die vruchten gaan komen.”
Zijn ervaringen met bedrijven zijn wisselend. “Soms kom je 
niet eens binnen voor een gesprek. Dan merk je dat perso-
neel van de directie de opdracht heeft gekregen om ons af 
te wimpelen. Maar de grondhouding verbetert, omdat steeds 
meer bedrijven zich bezighouden met maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen.”

Waarom zou een bedrijf niet willen leveren aan de Voedsel-
bank? De vrijwilligers hebben verschillende verklaringen. 
Het gratis weggeven van eten gaat er bij commerciële be-
drijven soms gewoon niet in. Ze zijn bang dat het doneren 

“Bedrijven vinden het moeilijk om 
toe te geven dat er sprake 

is van overproductie.”

“We proberen te professionaliseren, 
maar in de kern zijn we amateurs.”
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281
Fabian van Iersel 

inkomen
€ 700,- + (excl. toeslagen)

 Leeftijd: 50+
 Burgerlijke staat: 
 alleenstaand
 Woonsituatie: 
 huurappartement
 Categorie: 
 WAO-uitkering

“Over het geheel genomen gaat het goed. 
Ik heb gelukkig weinig last van schaamte. 
Ik heb geen bezigheden. Als mensen ver-
tellen over hun werk, vind ik dat vervelend 
en mijd ik het onderwerp.
Ik kan rondkomen, maar merk dat het 
moeilijker wordt. Het geld is sneller op 
dan de maand om is. Tenminste: het le-
gale geld. Ik ben nogal handig met cijfers. 
Dus vragen vrienden me soms om een be-
paalde klus te klaren. Die extra inkomsten 
maken dat ik mijn fi nanciële plaatje net 
rondkrijg. 
Mijn meest recente reguliere uitgave wa-
ren de boodschappen: € 19 bij de Netto-
rama. Dat is dan voor vier dagen vooruit. 
Van het weekend was ik nog in de kroeg. 
Ik neem expres geen dure drankjes of een 
lekker hapje erbij. Ik ga later gewoon thuis 
eten. 
Mijn laatste grote uitgave was een compu-
ter. De vorige was een oudje van mijn zus. 
Ik speel er een spel op, met vrienden. Het 
ding trok het spel niet meer. Dan weet je 
dat je toe bent aan een nieuwe. 
Ik beschouw mezelf niet als arm. De la-
ding die dat vaak heeft, vind ik op mezelf 
niet van toepassing. De kringen waarin ik 
verkeer, zijn ook niet de onderste regio-
nen van de samenleving. Of een arme een 
brood mag stelen? Als je in een welvarend 
land niet genoeg geld hebt om een brood 
te kopen, dan zit er iets fout. Die diefstal 
brengt dan iets aan het licht. Het is een 
statement. Maar het zou geen structurele 
oplossing moeten zijn.”

312
Gerarda Justinus

inkomen
€ 1.100,- -

 Leeftijd: 45
 Burgerlijke staat: 
 alleenstaand
 Woonsituatie: 
 huurappartement
 Categorie: 
 inkomen als zelfstandige

“Dat inkomen van een kleine dui-
zend euro is al niet meer actueel, 
vrees ik. Ik ben beeldend kunste-
naar. Een kleine zelfstandige. Je 
inkomen is dan niet regelmatig. 
De ene maand verdien je 3500 euro en dan weer drie maanden 
niets. Op jaarbasis heb ik een bepaald bedrag nodig om van te 
leven. Ondanks alle bezuinigen in de kunst en cultuur is het me 
de afgelopen jaren voor de wind gegaan. Terwijl kunstige collega’s 
kopje onder gingen, bleef ik drijven. Maar in december sloeg de 
ark dan toch lek. 
Ik kom al heel mijn leven rond van een minimuminkomen. Ik heb 
nooit schulden. Ik zet de tering naar de nering, zoals dat zo mooi 
heet. Oppassen met de boodschappen. Ik koop geen merkartike-
len. Je betaalt niet voor kwaliteit, maar voor reputatie. Dat is toch 
bullshit. Kleding interesseert me niet. Of ik ga tweedehands kopen 
bij SamSam, de fraaiste dingen voor een habbekrats. Boeken, pla-
ten en uitgaan, dat zijn mijn grote uitgaven. Waarbij het uitgaan, 
het café, verreweg het duurst is. 
Mensen vinden zichzelf mateloos onafhankelijk en eigenzinnig. En 
ondertussen maar braaf aanrennen achter de wortels die voortdu-
rend voor hun neus bungelen. Ik woon in een goedkoop huurfl atje. 
Dat mag niet van de woningbouwvereniging. In deze tijd moet 
het altijd mooier, groter en vooral duurder. Alles wordt onderge-
schikt gemaakt aan de Heilige Markt. Het ‘object’ waarin ik woon, 
is niet van deze tijd, dus slopen is een investering. Huurstijging: 
200 euro per maand. Krijg ik dan weer een toeslag voor… Com-
plete waanzin.” 
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Al tien jaar staat hij hier elke 
vrijdag. “Langer dan wij alle-
maal.” 
Kaddour wijst op de U-vormi-
ge opstelling, die begint bij de 
ketchup, dan verder gaat via 
het appelsap en de chocomel 
naar de ananas uit blik en de 
mentos, de ingevroren saté, de tijgernootjes, de aardappels, 
en eindigt bij ‘zijn’ andijvie, tomaten en erwtjes uit blik. De 
klanten staan netjes in de rij met de supermarktkarretjes 
die ze aan het begin van de lijn hebben gekregen.
Kaddour, die uit Marokko komt, kan maar een paar uur per 
dag werken. “Mijn gezondheid”, zegt hij. Net als de ande-
re vrijwilligers krijgt hij zelf ook een pakketje mee als be-
dankje. Dat pakket is altijd kleiner dan dat voor de klanten. 
Kaddour heeft het nodig, want hij zit in de bijstand. “An-
dere mensen en bedrijven geven ons deze groenten”, zegt 
Kaddour. “Ik heb niks, dus ik geef mijn handen.” Met een 
ferme zwaai gooit hij een nieuwe lading tomaten in een 
opengesperde tas.

Wilt u de Tilburgse Voedselbank helpen? Uw donatie is 
welkom op ING Bank rekeningnummer: 1479605
t.n.v. De Tilburgse Voedselbank. 

279
Sharita Kanhai-Ramcharan

inkomen
€ 950,-

 Leeftijd: 80+
 Burgerlijke staat: 
 weduwe
 Woonsituatie: 
 huurappartement
 Categorie: 
 AOW

“Ik raak in de put van alle rekeningen. 
Er komt maar geen eind aan. Laatst weer 
voor de energie. Zo hoog! Een mevrouw 
van ContourdeTwern helpt met de post. 
Soms ook met het invullen van formulie-
ren. Voor de energie heeft ze iets gere-
geld. Ik kan het langzaam afbetalen. Dat 
stelt me gerust.
Mijn AOW was eerst hoger. Ik woon al lang 
in Nederland, maar toch te kort voor het 
volle pond. Je kreeg extra geld uit een an-
der potje. Daarop hebben ze beknibbeld. 
Nu heb ik veel minder.
Het leven was ons goedgezind. Mijn man 
en ik kregen vier kinderen: Radjin, Vikash, 
Urmila en Anandkoemar. Zij willen me wel 
helpen. Maar ze wonen ver weg of zitten 
zelf krap bij kas. Bij ons is het zo dat je 
visite altijd iets te eten en te drinken aan-
biedt. Als je dat niet doet, beledig je ze. 
Dus als ze komen, maak ik een kerrie, met 
veel Madame Jeanette pepers. Maar het 
is moeilijk te betalen, weet je. Alles is zo 
duur in de toko. En de kleinkinderen krij-
gen ook iets. Een cadeautje van oma. Moet 
ik dan schoenen of een jurk voor mezelf 
kopen? Dat is toch egoïstisch!
Het rode vlaggetje in de plantenpot is voor 
Hanuman, de apengod. Hij is zo machtig 
dat hij als baby de zon inslikte. Hij dacht 
dat het een lekkere vrucht was. Hij be-
vrijdt ons uit de nood. Ik zeg elke dag zijn 
lofzang: durgam kaaj jagat ke jete, sugam 
anugrah tumhre tete. Hoe moeilijk en 
zwaar het werk in de wereld ook is, het 
wordt eenvoudig en licht gemaakt door 
Uw genade.”
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