
BLOG 21 april 2020  Klein wereldje… 

 

Vanmiddag heb ik met de kinderen stoepkrijt-rekensommen gemaakt,  

als huiswerkopdracht van school. Gezien op de Youtube-film in de  

achtertuin van de juf. Ik was eigenlijk nét van plan om mijn laptop  

uit het dakraam te gooien (na een goede hint van een collega die  

dezelfde frustratie had) nadat het systeem na een update nog steeds  

weigerde. Maar hoewel het idee aantrekkelijk was besloot ik dat het  

beter was om ‘m gewoon even uit te zetten en me te r ichten op de 

stoepkrijtrekensommen.  

 

Die stoepkrijtrekensommen hoeven misschien na 11 mei niet meer. Geen Youtube-juf 

meer, geen juf meer die via mail het huiswerk nakijkt, geen juf meer waar je via 

Classroom Meet naar kunt zwaaien, nee… de échte juf weer zien op school. Samen met 

(de helft van) de klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes. Weliswaar voorzichtig, maar 

het begin is er. “YESS!!!” hoor ik tijdens de persconferentie uit twee kindermondjes. 

”YESS, we mogen weer naar school!”  En, zoals het er nu dus naar uitziet blijven wij in 

ieder geval nog tot 20 mei thuiswerken.  

 

Nog 4 weken erbij. 4 weken zonder mijn collega’s, 4 weken in mijn eentje op zolder. Ja, 

oké, ik heb mijn gezin om me heen, en dat is vooral in de pauzes echt wel heel fijn en 

gezellig. Maar op sommige dagen is het echt wel lastig, en op de andere dagen mis ik 

gewoon de korte lijntjes met mijn collega’s. Ondanks de drukte in mijn caseload mis ik 

soms gewoon de focus, of, zoals een collega vandaag liet weten via app; is de 

concentratie zo groot als een pepernoot. Wat fijn dat ze dat deelt, dan weet ik dat ik niet 

de enige ben bij wie de concentratie af en toe gewoon tot een nulpunt daalt. Op zo’n dag 

als vandaag dus… in combinatie met een update van het systeem. (ik weet ook echt wel 

dat de mensen van de ICT heel hard werken en er ook alles aan doen om dit zo snel 

mogelijk weer op te lossen, maar op zo’n dag als vandaag komt het mijn concentratie niet 

ten goede en vind ik het gewoon even heel erg irritant….) 

 

Maar goed…  we blijven dus voorlopig nog even thuiswerken. Want, zo blijkt; de cijfers 

nemen voorzichtig af…. en die moeten nóg lager…de cijfers van opnames, besmettingen 

en overlijden.  Want achter ieder cijfer zit een verhaal, een mens, met familie die in 

zorgen zit, met de angst leeft een dierbare (of zelfs meerdere dierbaren tegelijk) te 

kunnen verliezen. Achter die cijfers zitten families en vrienden die door dit virus vaak in 

sneltreinvaart in rouw terechtgekomen zijn. Achter die cijfers zitten hulpverleners die er 

alles aan doen of hebben gedaan om deze persoon te redden. Hulpverleners die al weken 

op het toppunt van hun kunnen presteren en die daarmee nog lang niet klaar zijn.  

Wat zeur ik dan over nog eens 4 weken thuiswerken zonder mijn collega’s.  Zolang die 

cijfers voor mij geen dierbaren of bekenden zijn is alles rondom deze coronacrisis vooral 

beperkt tot mijn eigen kleine wereld. Zolang ik zelf niet in de frontlinie sta en mensen 

onder mijn handen weg zie glippen bestaat mijn leven inderdaad dus gewoon heel 

simpel uit mijn eigen kleine wereld, mijn gezin en mijn werk vanuit huis, en de rest van 

de wereld daaromheen digitaal. 

 

Ik kan mij voorstellen dat dit bericht van grote invloed is voor al die andere kleine 

wereldjes. Die gezinnen die ook al weken binnen zitten, met elkaar. Waarbij het ook niet 

altijd makkelijk gaat. Zoals bij het gezin met die verlegen, onzekere moeder met haar 

dochter van 8, even oud als mijn eigen kinderen.  

Een leuk, vlot en slim meisje. Ze ziet er netjes verzorgd uit, zit op een reguliere 

basisschool, is daar altijd op tijd en heeft een paar vriendjes en vriendinnetjes. Zo op 

het eerste oog lijkt er niet veel aan de hand. De woning ziet er netjes uit, ze wonen er 

sinds begin dit jaar. Haar vader is nooit in beeld geweest. Haar moeder heeft vroeger 
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speciaal onderwijs gevolgd en kon nooit zo goed meekomen op school , jarenlang werd zij 

gepest met als gevolg een zeer negatief zelfbeeld.  

Vanaf haar geboorte heeft dit meisje met haar moeder bij haar opa en oma gewoond. 

Totdat opa overleed en oma het fysiek niet meer aankon en naar een aanleunwoning 

verhuisde. Een verhuizing voor moeder en dochter volgde. Al snel blijkt dan hoe beperkt 

deze moeder eigenlijk is. Ze weet niet goed hoe ze voor haar dochter en het huishouden 

moet zorgen. Zij werkte immers overdag en haar ouders zorgden voor haar dochter en 

het huishouden, maar nu moest ze alles zelf gaan doen. Met fysieke klachten kwam ze 

thuis te zitten van haar werk. Ze had geen idee hoe ze alles in het huishouden moest 

regelen. Zo kocht ze in het begin in de supermarkt alleen maar wat zij en haar dochter 

lekker vonden, en dat was vooral snoep en chips. De tante van dit meisje maakte zich 

zorgen en schakelde MEE in. Twee fijne gesprekken volgde, er was een beperkt netwerk 

maar de zus van moeder, tante dus, bleek een rots in de branding die heel graag wilde 

blijven ondersteunen, maar die dit niet alléén kon doen. Er volgde een aanvraag voor 

een WMO beschikking. Ambulante begeleiding specialisatie kind&gezin en LvB werd 

ingezet. Uit intelligentieonderzoek van onze GZ-Psycholoog bleek daarna pas hóe 

verstandelijk beperkt deze moeder was. 3 Weken na de start van de gezinsbegeleiding 

verscheen Corona en de Lock down legde alles plat.  

In de afgelopen weken heb ik regelmatig even contact gehad met tante en moeder. Tante 

zorgt, ook nu, voor een gezond boodschappenbriefje, er wordt gezond gegeten. Tante 

heeft contact met school, de leerkracht is op de hoogte van de situatie. Opvoeden heeft 

deze moeder nooit eerder gedaan. Haar dochter heeft nooit geleerd om naar haar  te 

luisteren, want haar oma had immers de moederrol. En nu zegt haar moeder haar dat 

ze moet douchen. Dat weigert ze. Haar moeder vraagt of ze haar ontbijtbordje op wil 

ruimen. Dat weigert ze. Nu vraagt haar moeder haar of ze toch alsjeblieft haar huiswerk 

wil maken. Dat weigert ze. Het lukt deze moeder niet om het huiswerk samen met haar 

dochter te maken, want ze begrijpt het zelf niet. Wanneer haar dochter niet luistert gaat 

ze schreeuwen, al weet ze dat ze dat niet moet doen. Maar deze weken, zo samen in 

huis, in deze nog zo nieuwe rol, zonder school en sport voor haar dochter, blijkt wel hoe 

zwaar het voor haar is. Deze weken matten haar af. Het raakt me als ik haar spreek of 

als ik haar zus spreek, want deze moeder wil het zo graag goed doen, ze weet alleen ze 

niet hoe…. Wat zal het goed zijn voor dit meisje en haar moeder als zij over 3 weken 

weer naar school kan. Als ze allebei weer even de ruimte krijgen. Wanneer dit meisje 

weer kan gaan sporten met haar vriendjes en vriendinnetjes. De leerkracht die haar 

even die extra aandacht schenkt. En wat heeft deze moeder het nodig om weer even op 

adem te kunnen komen.  

 

Oók, nee júist, voor deze mensen is het zó belangrijk dat we voorzichtig blijven, dat we 

1,5 meter afstand houden. Want als wij nú thuis blijven krijgen we met z’n  allen Corona 

onder controle en beschermen we niet alleen de kwetsbare mensen tegen corona, maar 

zorgen we er ook voor dat er niet opnieuw een Lock down komt en deze kwetsbare 

kinderen niet opnieuw in deze situatie terechtkomen. 

 

Na zo’n persconferentie overvalt de realiteit mij altijd weer even. Het is heftig, maar we 

kunnen hier met z’n allen zoveel van leren….. bijvoorbeeld dat je niet kunt kiezen waar 

je wiegje heeft gestaan. We leren er ook zoveel van met elkaar , als collega’s….. Tot 10 

tellen bijvoorbeeld… of soms gewoon even je collega laten  weten dat je concentratie 

gewoon even blubber is. Dat mag, dat snappen we allemaal, en met elkaar blijven we 

lachen, zonder dat er laptops hoeven te sneuvelen… !! 

 

Heb vertrouwen… 
Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen…Blijf thuis…. 

Lieve groetjes Kirsten. 
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