
Water en wateren

MARIEKE GROEN

Op een waterkoude winterdag 
hurkte ik rillend in het hoge, 
natte gras achter een mager 
bosje dat vanwege het seizoen 
nul blad bevatte. Achter me 
was een dijkje met een spoor-
rails, voor me lag een verlaten 
fietspad. Het was de meeste 
beschutte plek die ik had kun-
nen vinden. Net op het moment 
dat ik mijn broek liet zakken, 
kwam er een scooter de hoek 
om, over het fietspad, vlak voor 
me langs. Het bosje bood geen 
enkele beschutting, ik zat pal in 
het zicht.
‘Je was echt niet te zien,’ logen 
mijn buurvrouwen toen ik me 
met haastig opgetrokken broek 
en één natte schoen weer bij 
hen voegde. 

Sinds corona hebben we een 
wandelclubje, mijn onderbuur-
vrouw, mijn bovenbuurvrouw 
en ik. Niets ambitieus, gewoon 
wekelijks een rondje door de 
buurt. Vaak zijn we de deur nog 
niet uit of een van ons verzucht 
dat ze moet plassen. Thuis zijn 
we net nog geweest. En toen 
voor de zekerheid nog een keer. 
Maar het heeft niet geholpen, 
we moeten wéér.

Vrouwen en hun zwakke blaas, 
hoor ik mannen alweer zeg-
gen. Maar zo zien wij dat niet. 
Wij beschikken niet over een 
zwakke blaas, maar over een 
goedwerkende blaas die op tijd 
aangeeft wanneer hij geleegd 
moet worden. Het tijdig legen 
van de blaas voorkomt infecties 

en nare ziektes (we weten niet 
precies welke, maar ze bestaan 
ongetwijfeld). 

Het heeft alleen wel een nadeel, 
zo’n goed werkende blaas. 
Vooral tijdens het wandelen. 
In de natuur duik je even de 
bosjes in of ga je achter een 
boom. Maar in de stad kan dat 
niet. Zelfs al zou je het wil-
len – in een doodlopende steeg 
of tussen twee auto’s – het is 
illegaal en de boetes zijn hoog. 
We zouden een horecagelegen-
heid binnen kunnen gaan, maar 
daar hebben we niet altijd zin 
in. Plassen in de horeca kost 
meestal geld of er wordt van je 
verwacht dat je een consump-
tie bestelt, wat op hetzelfde 
neerkomt. 

Toen kwam mijn onderbuur-
vrouw met iets aanzetten: de 
plas-app HogeNood. Als je die 
op je telefoon installeert, weet 
je altijd waar de dichtstbijzijnde 
gratis plaslocatie is. Dat wan-
delt niet alleen zorgelozer, je 
zet ook je waterflesje net wat 
makkelijker aan de mond. En 
als dat flesje leeg is, kun je via 
http://drinkwaterkaart.nl een 
gratis watertappunt in de buurt 
zoeken. Er zijn er vijfhonderd 
verspreid over heel Amsterdam. 
Gratis water om weer gratis te 
kunnen wateren. Leuker kun-
nen we het niet maken. 

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.

WEINIG GELD, MAAR NIET ARM

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         
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BIJZONDERE SAMENWERKING ZGAO EN 
WOONZORG NEDERLAND: ‘DIT IS DE TOEKOMST ’

Zelfstandig oud worden met goede zorg aan huis

“We hebben zo uitgezien naar 
dit moment,” zegt Pien de Jong 
terwijl ze het glas heft. “Oude-
ren in Oost die meer zorg nodig 
hebben willen ook zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Deze 
groep wordt steeds groter. Dan 
is het heel fijn dat we cliënten 
in Watergraafsmeer nu ook 
een geschikte woning kunnen 
bieden.” Ze wijst naar Van Bo-
ven, zijn organisatie is eigenaar 
van de woningen waar ZGAO 
de zorg gaat organiseren. “Het 
is bijzonder dat we dit samen 
gaan doen. Zelfs als zelfstandig 

wonende ouderen zwaardere 
zorg nodig hebben, kunnen wij 
die in deze woningen geven.” 

In juni verhuizen bewoners en 
medewerkers van het naastge-
legen verpleeghuis De Open 
Hof tijdelijk naar Slotervaart/
Nieuw-West. Zij maken plaats 
voor de sloop en bouw van 
een nieuw verpleeghuis dat 
naar verwachting in 2025 klaar 

Bewoners van het apparte

mentencomplex bij het 

Hoekhuis aan de Fizeau

straat toosten graag mee 

op de samenwerking tussen 

ZGAO en Woonzorg Neder

land. Cliënten van ZGAO 

die veel zorg nodig hebben 

kunnen vanaf nu voorrang 

krijgen op een huurwoning 

op de begane grond van het 

complex. Later komen daar 

nog eens 21 appartemen

ten bij. Bestuurders Pien 

de Jong en Cees van Boven 

spreken van een bijzondere 

samenwerking.

zal zijn. Straks kunnen daar 
mensen met een lichamelijke 
beperking of dementie be-
schermd wonen. Grenzend 
aan dit huis bouwt Woonzorg 
Nederland nog 21 zelfstan-
dige appartementen. Ook deze 
woningen wijst ZGAO toe aan 
mensen met een indicatie voor 
Verpleegzorg Thuis. De Jong: 
“Het is een aanwinst voor Oost 
dat er meer woningen komen 

Toosten op een toekomst waarin meer ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Als derde en vierde van 
rechts staan Pien de Jong en Cees van Boven.

Door  Linda van den Dobbelsteen

waar mensen de rest van hun 
leven zelfstandig kunnen 
wonen en waar ze tegelijkertijd 
verzekerd zijn van goede zorg. 
Wat Woonzorg Nederland hier 
doet, is heel goed voor Amster-
dam. Samen geloven we dat dit 
de toekomst is.”

Woonzorg Nederland is een 
woningcorporatie die senioren 
betaalbare en veilige huurwo-

ningen biedt met voorzienin-
gen in de buurt. Bestuursvoor-
zitter Van Boven: “Er zijn veel 
meer aantrekkelijke woningen 
voor ouderen nodig. Nu wonen 
mensen vaak in ongeschikte 
woningen waar ze niet oud 
kunnen worden. Daar is met het 
oog op de toenemende vergrij-
zing meer aandacht voor nodig. 
Bovendien komen de woningen 
die ouderen achterlaten dan vrij 
voor starters en gezinnen.”
Hij kijkt even rond in het 
Hoekhuis, het buurthuis waar 
van alles wordt georganiseerd 
voor buurtbewoners, en waar 
zorgverleners ook spreekuur 
houden. “Dit is een goed voor-
beeld van een community waar 
mensen fijn wonen en tegelij-
kertijd zorg, leuke activiteiten 
en een gezellig buurthuis tot 
hun beschikking hebben.”

www.zgao.nl
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