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Mevrouw Bisschop is 94 jaar en woont in een aanleunwoning die hoort bij zorg-wooncentrum Oldeslo.
Ze is blij dat ze nog altijd zelfstandig kan wonen maar geniet evenzoveel van haar dagelijkse kopje
koffie in het tegenovergelegen hoofdgebouw. “Ik heb een hele gezellige koffietafel, bijna iedereen is
boven de negentig maar geestelijk zijn we allemaal nog goed.”

Geraniums halen
Ze heeft het ook getroffen met haar
buren. “Mijn bovenbuurvrouw komt wel
eens langs. Niet teveel want we zijn
gesteld op onze privacy.” In huis houdt
mevrouw Bisschop van puzzelen, lezen
en televisiekijken. “Een computer heb ik
niet, want ik ben bang dat ik verslaafd
raak aan spelletjes.” Liever werkt ze in
de tuin, die sinds een paar jaar
nagenoeg windstil is. “Ik heb acht jaar in
de cliëntenraad van Oldeslo gezeten en
ervoor gezorgd dat we windschermen
kregen.” Vrijdag gaat ze met haar zoon
en schoondochter naar het tuincentrum
om het keurig onderhouden tuintje extra
te verfraaien. “We gaan geraniums
halen.”

Bezoek uit Amerika
Ook alleen gaat mevrouw Bisschop nog
wel eens op pad, al voelt dat soms een
beetje raar. “Ik had vroeger een heel
leuk vriendenclubje, maar die zijn
allemaal dood. In mijn eentje weet ik
vaak niet zo goed waar ik heen moet.”
Gelukkig woont één van haar dochters
in de buurt, die komt geregeld langs om
wat leuks te doen. “Dan gaan we
eropuit, bijvoorbeeld naar Wassenaar.”
De andere dochter van mevrouw
Bisschop woont verder weg, in Amerika, maar ook zij houdt nauw contact met haar moeder. “Ze belt me
elke dag en komt binnenkort naar Nederland. Ik ben blij dat ik hier de ruimte heb voor een logeerbed
om haar te ontvangen.”

Boodschappen
Mevrouw Bisschop is erg tevreden met de woning. “Ik had een huis met acht kamers, maar ik hoef geen
groot huis meer. Deze kamers zijn ruim genoeg en ik heb veel licht.” Ook de verbinding met het
hoofdcomplex is prettig. “Ze hebben daar een winkeltje waar ik de nodige boodschappen kan doen.”
Groenten en een pinautomaat zijn er niet voorhanden, maar daar heeft mevrouw Bisschop een andere
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oplossing voor. Ze stapt nog steeds alleen in de auto naar het dichtstbijzijnde winkelplein. “Ik zou niet
weten wat ik zonder moest, de bus kom ik niet meer in.”

Zelfstandig zijn
"Ik ben vrij fit. Er zijn nog geen aanpassingen nodig in mijn huis en ik kan mijn eigen huishouden doen.
Zelfstandig zijn is belangrijk voor me, dingen moeten houdt het level hoog anders zak ik in als een
pudding.” Hulp krijgt ze eens in de veertien dagen en op momenten dat ze extra steun nodig heeft. “Het
personeel is fantastisch, allemaal even hartelijk en als ik ziek ben, komen ze hoor. Alleen de directeur is
hier nog nooit geweest.” Al met al vindt mevrouw Bisschop dat ze boft met Oldeslo en met haar familie.
“Ik heb hele lieve kinderen en (achter)kleinkinderen en ze komen regelmatig. Mijn gezin is belangrijk en
ik heb er veel plezier van.”

Door Marie-Paule Fritschy 

Andere artikelen

Coby de Raad is 84 jaar, grootmoeder van vijf, overgrootmoeder van
twee en al bijna dertig jaar weduwe. In 1964 kocht ze samen met haar
man een eengezinswoning in De Bilt waar ze nu nog steeds met veel
plezier woont. Lees meer
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