
Schrijf eens een brief

RUBRIEK  MARIEKE GROEN

In 1968 zat Howard Steel, een 
jonge arts uit Philadelphia 
samen met een collega te eten 
bij een Chinees restaurant. ‘Jij 
gaat echt nooit iets publiceren 
in een medisch tijdschrift,’ 
plaagde de collega. ‘Wedden 
van wel?’ zei Steel, en hij zette 
tien dollar in. 

Eenmaal thuis begon hij aan 
een brief aan de New England 
Journal of Medicine, een medisch 
vakblad. ‘Elke keer als ik Chi-
nees heb gegeten krijg ik last 
van hartkloppingen, vermoeid-
heid en een doof gevoel in mijn 
nek dat zich uitstrekt naar mijn 
rug en armen. Ik vermoed dat 
dat komt door msg, of ve-tsin, 
dat veel wordt gebruikt in de 
Chinese keuken,’ schreef hij. 

Hij ondertekende de brief met: 
dokter Robert Ho Man Kwok 
van National Biomedical Re-
search Foundation, een niet-be-
staand onderzoeksinstituut. De 
brief werd geplaatst, en Howard 
Steel kon zeggen dat hij had 
gepubliceerd in een medisch 
tijdschrift. Hij had de wedden-
schap gewonnen. 

Leuke studentengrap – als het 
daarbij was gebleven. Want 
dat deed het niet. Het regende 
brieven van lezers die beweer-
den dat Chinees eten bij hen 
dezelfde klachten veroorzaakte 
als bij ‘dokter Ho Man Kwok’. 
The New York Times pikte het 
bericht op en daarna ging het 
als een lopend vuurtje rond. 
Weldra durfde vrijwel niemand 

nog ve-tsin te gebruiken. Al-
lemaal vanwege één onzinbrief. 
En Howard Steel? Die had nog 
geprobeerd om in te grijpen, 
maar toen hij het vakblad belde 
om te vertellen dat het allemaal 
een grap was geweest, weiger-
den ze naar hem te luisteren. Ze 
gooiden zelfs de hoorn op de 
haak.

Ook ik schrijf weleens een 
onzinbrief. Ik schrijf Verkade 
dat ik de beschuiten iets te don-
ker gebakken vond of ik vraag 
Crodino of hun frisdrank ook 
in literflessen op de markt kan 
komen. Ik krijg altijd antwoord, 
hoe onnozel mijn vraag ook 
was. Het gaat me dan ook niet 
om het antwoord, maar om 
wat de fabrikant meestuurt. 

Een koektrommel met room-
boterkoekjes, een koeltas met 
aardappelproducten, frisdran-
ken, chocola, pastasauzen, 
champagneglazen: ik heb het 
allemaal ontvangen. 
Dus schrijf eens wat vaker een 
brief, vertel een fabrikant hoe 
geweldig je zijn product vindt, 
of stel een onzinvraag. Maar 
overdrijf het niet, denk aan Ro-
bert Ho Man Kwok. Nadat zijn 
brief was gepubliceerd zou het 
tientallen jaren duren voordat 
msg van zijn slechte naam af 
was en mensen het weer durf-
den te gebruiken. Zoiets wil je 
niet op je geweten hebben.

Schrijver Marieke Groen leeft van 
heel weinig geld, maar voelt zich 
nooit arm. Ze heeft er een kunst van 
gemaakt om met minimale middelen 
maximaal te kunnen genieten en deelt 
hier haar beste bespaar-hacks.
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VRI JWILLIGER WORDEN BI J ZGAO: VOOR ELK WAT WILS

‘Als je iets voor anderen doet, is dat ook goed voor jezelf’

Marty is de matchmaker. Zij 
koppelt dat wat bewoners pret-
tig vinden aan de talenten en 
de wensen van vrijwilligers. “Je 
kunt je als vrijwilliger aanmel-
den, wij zorgen dan dat je iets 
kunt doen wat binnen je com-
fortzone ligt of waar je ervaring 
mee hebt. Ook aan je beschik-
baarheid passen we ons aan.” Ze 
knikt even naar Isa: “Je kan hier 
iets doen dat je ligt.”

Isa zocht een tijdje geleden 
naar geschikt vrijwilligerswerk. 
“Toen zag ik op de website van 
Vrijwilligerscentrale Amster-
dam de vacature voor extra 
hulp bij de beautymiddag 
voorbijkomen. Ik kwam in con-
tact met Marty en ben meteen 
gestart. Het is fijn om iets voor 

iemand te doen en te zien dat 
je iemand blij maakt.” Lachend: 
“Ik vind eigenlijk dat iedereen 
die tijd heeft zoiets zou moeten 
doen.”

Bevlogen en enthousiast vertelt 
Marty verder over haar werk en 
de vrijwilligers die al actief zijn 
bij ZGAO. We hebben zulke 
leuke vrijwilligers, verzucht 

Een dagdeel per week is Isa 

(24) vrijwilliger bij ZGAO. 

Ze organiseert dan een 

beautymiddag voor bewo-

ners van De Open Hof of het 

Flevohuis, iets dat dicht bij 

haarzelf ligt. Het is allemaal 

goed te combineren met 

haar baan, vindt ze. Vrijwil-

ligerscoördinator Marty is 

dolblij met mensen zoals 

Isa: “Zij zorgen voor dat zo 

nodige beetje éxtra aan-

dacht voor onze bewoners.”

ze. “We merken gelukkig dat 
ook jonge mensen ons weten te 
vinden. Maar er zijn meer han-
den nodig. Het gaat om extra 
aandacht voor onze bewoners 
en niet om zorg, dat is allemaal 
goed geregeld. Een praatje, een 
spelletje en activiteiten waar zij 
van genieten, zoals wandelen, 
muziek maken, bingo, schilde-
ren en dansen.”

Isa is vrijwilliger bij ZGAO, voor haar is het goed te combineren met haar baan. Marty is 
vrijwilligerscoördinator. Vandaag organiseren ze de beautymiddag. Marty: “Naast buurtgenoten en jonge 
mensen zoals Isa zijn er ook familieleden die zich als vrijwilliger aanmelden. Samen kijken we welke 
activiteit past en wat mogelijk is in de vaak al drukke agenda’s. Wij zijn flexibel want hulp is zeer welkom.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

In De Open Hof staat deze 
maandag de beautymiddag op 
het programma. Isa gaat met 
Marty langs de verschillende 
huiskamers om mensen op te 
halen. “Dan vragen we: wat wilt 
u, uw nagels laten doen of lek-
ker uw handen of hoofd laten 
masseren? We nemen bewoners 
mee naar beneden, waar koffie 
en koekjes klaarstaan. Het is al-

tijd een heel gezellige middag.” 
“Je doet het voor mensen, dat ze 
blij worden.” Daar is Isa stellig 
over. “Ik vind dat je iets moet 
achterlaten, iets goeds moet 
hebben gedaan, en niet alleen 
voor jezelf moet leven. Als je 
iets voor anderen doet is dat 
voor jezelf ook goed.”

Vacatures zie je voorbijkomen 
via de sociale media en op de 
site van VCA: vca.nu. Er zijn nu 
bijvoorbeeld mensen nodig 
voor wandelen, de creatieve 
ochtend en de bingo.
Meer weten? marty.bosch@zgao.nl 
of 06-20 33 09 14.
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