Purmerend, 1 mei 2020

Voorwoord
Van het bestuur
Het Coronavirus en wat de gevolgen daarvan zijn
Liever had ik het er niet over gehad, maar het is nu eenmaal
onontkoombaar – of juist wel – het coronavirus. Beter gezegd,
de gevolgen daarvan en van de maatregelen tegen verspreiding
van het virus.
Die gevolgen en maatregelen zijn voor iedereen merkbaar. Het kan
bijna niet anders dan dat u iemand kent die door de ziekte is getroffen of daar zelfs aan is overleden. Tegelijkertijd is het virus in kwantitatieve zin van veel minder invloed op de gezondheid dan belangrijke virussen in het verleden, waar soms grote delen van de bevolking het leven door lieten. Daardoor zou de gedachte op kunnen
komen om het maar op zijn beloop te laten. Vroeg of laat gaan wij
immers toch dood en het zijn vooral mensen met onderliggend lijden (lees: mensen die al ziek zijn) die kwetsbaar zijn. Niet alleen in
ethische zin is dat twijfelachtig. Men gaat daarmee ook voorbij aan
het gegeven dat de samenleving de piek in de noodzakelijke zorg
alleen aankan als die is afgevlakt. In Ecuador lagen de doden op
straat omdat er onvoldoende capaciteit was in ziekenhuizen en
mortuaria. Dat willen wij natuurlijk niet meemaken. Daar niet en hier
niet. De genomen maatregelen zijn dus echt noodzakelijk. Dat de
vraag wordt gesteld of het middel niet erger is dan de kwaal is dus
wel begrijpelijk, maar met de kennis van nu kunnen wij die vraag alleen maar met ‘nee’ beantwoorden. Daarmee kan natuurlijk niet
worden ontkend dat veel mensen ernstig in de problemen komen,
vooral doordat er voor hen geen werk meer is. Voor uw scribent
geldt het tegenovergestelde. Ik werk vaak ’s avonds door om mijn
deel te leveren in het afhandelen van een enorme stroom van bijstandsaanvragen. Als ambtenaar krijg ik mijn salaris wel. Dat is niet
zo voor kleine zelfstandigen of voor werknemers van bedrijven die het hoofd niet boven water kunnen houden.

Gelukkig doet de overheid haar uiterste best om iedereen in ieder geval
van een basisinkomen te voorzien. (Waarmee onbedoeld een heel
nieuwe thematiek wordt beproefd, maar dat terzijde.) Dit is een tijd
waarin wij dankbaar mogen zijn dat wij leven in een modern, welvarend
land, al zal de rekening ooit moeten worden betaald.
Toch is het niet alleen ellende
die uit het coronavirus voortspruit. In India was het Himalayagebergte weer zichtbaar
vanaf 200 kilometer afstand,
omdat luchtvervuilende fabrieken stillagen. Wilde dieren vertonen zich in steden. Vogels zijn
veel beter hoorbaar dan voorHerten struinen rond in een Londense buitenwijk
heen. En misschien stoppen ze
in China nu eindelijk met het eten van allerlei dieren die bescherming
nodig hebben, zoals het schubdier en vleermuizen, en overigens ook
katten en honden.
Wat doen wij in deze omstandigheden als PCOB-leden onder elkaar? Wij
behoren tot de doelgroep die qua gezondheid het meest heeft te vrezen.
Juist daarom is het zaak om goed op onszelf en elkaar te passen. Ik roep
u op om elkaar regelmatig te bellen en te vragen of het nog wel goed
gaat, of er misschien hulp nodig is. Dat kan concreet worden in simpelweg luisteren of in het doen van boodschappen voor iemand die de deur
niet meer uit kan of durft. Laten wij het PCOB-adagium ‘Omzien naar
elkaar’ niet alleen met de mond belijden maar ook praktiseren.

Jaap Veenstra, secretaris
Van de redactie
We leven in een onwerkelijke tijd. Het leven wordt beheerst door
het coronavirus. Dit keer geen verslagen over bijeenkomsten en
uitstapjes, want die zijn voorlopig geannuleerd.
Zo had het bestuur uitstapjes georganiseerd naar Beeld en Geluid in
Hilversum en naar dierenpark Blanckendaell in Tuitjenhoorn. Die gaan
dus niet door. Leden die al betaald hebben krijgen hun geld terug van
de penningmeester. Op dit moment is niet te zeggen wat met de rest
van het aangekondigde programma gebeurt.
In dit nummer vindt een artikel dat we overgenomen hebben uit de
nieuwsbrief van De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk uit Monnickendam. In het artikel worden praktische tips gegeven hoe we contact
kunnen onderhouden met familie, vrienden en kennissen via computer,
tablet of smartphone. (zie pag. 3)
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U hebt waarschijnlijk al in de krant gelezen of voor de televisie gehoord dat
het kabinet werkt aan een app om het coronavirus te bestrijden. KBOPCOB roept de regering op daarbij ook te denken aan het deel van de
senioren dat niet digitaal vaardig is. (zie pag.5) Ter afsluiting zijn een gedicht (pag.6) en een flyer (pag.7) met adviezen voor senioren opgenomen.
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief van april kunt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus lezen op www.rivm.nl/nieuwscoronavirus.
Voor al uw vragen kunt u ook terecht bij een speciale KBO-PCOB Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Ook het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar
ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Bel: 070-4455 888
We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.
Laten wij ons aan de regels blijven houden vooral
uit respect voor elkaar. Ook al kunnen we niet bij
elkaar zijn, we kunnen er wel voor elkaar zijn. Veel
wijsheid, hoop en vertrouwen toegewenst, voor nu
en voor later.
Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief
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Berichten van de eigen afdeling
Contact via computer, tablet of smartphone
Nu u tijdens de Coronacrisis thuis bent, is het fijn als u op afstand toch
contact kunt houden met familie, vrienden en kennissen. Hiervoor kunt
u de computer, tablet of smartphone gebruiken. Hiervoor heeft u wel
een internetverbinding (wifi) nodig.
WhatsApp
Heeft u een smartphone met WhatsApp dan kunt u
met WhatsApp ook een videogesprek voeren. Ga
daarvoor naar een gesprek. Tik op het plaatje van de
filmcamera naast de naam van degene die u wilt spreken. Als hij of zij opneemt kunt u elkaar zien terwijl u
met elkaar praat.
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Facebook
Via Facebook kunt u uw vrienden en familieleden
volgen en berichten lezen en filmpjes zien. U kunt
ook een privébericht sturen. Ook kunt u een videogesprek voeren. Berichten sturen en praten via Facebook kan zowel met de computer als met de tablet of
smartphone. Heeft u nog weinig ervaring met Facebook? Lees dan eerst op de website van SeniorWeb
hoe dit moet.
Skype
Skype is een populair programma om te (video)bellen via internet. Het
werkt op computers, mobieltjes en tablets. Ga je skypen met een pc?
Dan heb je een webcam nodig. Download Skype en volg de stappen in
het installatieprogramma.
Luister een boek en leren
Kunt u niet naar de bibliotheek om een boek te halen? Probeer dan
eens een luisterboek. U heeft daarvoor de app van de bibliotheek nodig
op uw smartphone of tablet. Daarin kunt u kiezen uit 3600 luisterboeken, die u met uw telefoon of tablet kunt beluisteren.
https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html
Op Senioren web staan verschillende cursussen die u kunt volgen: seniorweb.nl/cursussen/onlinecursus sen (handig voor digitale cursussen)
Hulp of een luisterend oor nodig
Neem contact op met de Luisterlijn via 0900-0767. Mensen kunnen hier
terecht voor een gewoon kletspraatje of een goed gesprek.
Of gebruik Corona Quarantaine Contact.
De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in contact via Corona Quarantaine Contact.
Op de actiepagina (www.kro-ncrv.nl/corona) kunnen mensen aangeven
gebeld te willen worden.
De Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen (www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn).
Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een
goed gesprek. Tel: 088-344 2000.
Op advies van Cor Donkervoort overgenomen uit Monnickendam Plus
April 2020 van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam
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Over onze leden
Overleden
Dhr. W. Braaksma, Bernard Zweersstraat 76, 1443 TH Purmerend
Mw. J. Haver, Triton 4, 1443 BM Purmerend
Wij gedenken hen met eerbied en genegenheid.

Bericht van landelijk KBO – PCOB

Betrek bij de corona-app ook kwetsbare groepen
Het kabinet werkt aan een app om het coronavirus te bestrijden.
Niet alle Nederlanders zijn klaar voor deze corona-apps. Denk aan
het deel van de senioren dat niet digitaal vaardig is, stelt Manon
Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB.
Zo kregen we een telefoontje van een mevrouw van 86 jaar. Haar hele
leven maatschappelijk actief geweest. Maar vanwege de coronacrisis
blijft ze nu helemaal thuis. Haar kinderen, getroffen door griep, komen
niet langs vanwege besmettingsgevaar. De boodschappen worden snel, snel, in de gang gezet.
Ze kijkt niet uit naar de paasdagen. Weliswaar volgt ze de kerkdienst via de televisie, maar ze
heeft geen smartphone of tablet.
Voor haar dus geen contact met
de paastafel van de familie, of
genieten van de vele ‘coronaconcerten’ en voorstellingen die via internet te zien zijn. Ze heeft geen idee.
Een ‘leen-ipad’ heeft ook niet zoveel zin, want mevrouw is slechtziend,
en de instructie is ook lastig op afstand.
Aan haar moest ik denken toen minister Hugo de Jonge ons tijdens de
persconferentie van de regering over de komst van twee apps informeerde, waarmee we coronabesmettingen verder willen indammen. De
ene app volgt wie er met een besmet persoon in contact is geweest, de
andere is voor coronapatiënten en houdt de gezondheid in de gaten.
Beide apps zijn bedoeld om mensen te beschermen in een kwetsbare
situatie, waaronder juist nu veel ouderen. Maar zijn senioren goed betrokken bij deze innovaties? Het smartphonegebruik is in de afgelopen
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tien jaar spectaculair gestegen. Zo heeft inmiddels 58 procent van de
mensen boven de 65 jaar een tablet en 72 procent een smartphone.
Van de gepensioneerden heeft 87
procent internet. Dit zegt echter
nog niet alles. Uit onderzoek van
KBO-PCOB blijkt namelijk dat nog
lang niet iedereen ook digivaardig
is. Denk aan een app installeren,
bluetooth aan zetten of een document uploaden. Veel senioren gebruiken heus wel apps, maar tot
nu toe veelal voor mobiliteit, zoals
parkeerapps, ov-informatie of spelDigitale vaardigheid
letjes als wordfeud en rummikub.
Maar veel minder voor domotica en gezondheid.
Gaan ze de corona-apps dan wel installeren en gebruiken, ook nu bijvoorbeeld de vrijwillige tabletcoach niet even langs kan komen? We zijn
er niet gerust op. KBO-PCOB heeft grote waardering voor de regering
die alles op alles zet om mensen met een kwetsbare gezondheid te
beschermen. Het beleid werkt tot nu toe positief, waarbij er ook nog
verbeteringen te maken zijn, zoals bij de thuiszorg. We begeven ons nu
dan ook niet in de discussie over technische beperkingen en privacy,
die volop losbarst. We vragen simpelweg één ding aan de rijksoverheid:
betrek oudere computergebruikers bij deze ontwikkelingen.
Laat deze innovatie echt inclusief zijn, voor alle groepen senioren. Zodat niet alleen de digitaal handige zestigers en zeventigers, maar ook
de genoemde dame van 86 jaar van de corona-apps kunnen profiteren.

Eenzaamheid
Daar zit zij dan op haar kamer,
en ze kijkt om zich heen,
bezoek mag er nu niet komen,
wat voelt zij zich alleen.

De afstand die we dan moeten houden,
dit is als moeder en kind niet fijn,
maar we moeten door deze crisis,
en dat gaat met verdriet en pijn.

Boodschappen voor je moeder halen,
dit moet voor haar worden gedaan,
wat kan je dan er naar uitkijken,
als je zo even bij elkaar kan staan.

Maar we mogen dan ook weten,
Jezus zal in alles met ons meegaan,
omdat Hij voor ons zal zorgen,
en zo kunnen we deze periode aan.

De boodschappen op de rollator,
en heel even kort met elkaar praten,
je ziet de tranen in haar ogen,
ze voelt zich zo eenzaam en verlaten.

Dichter: Janneke Troost,
www.gedichtensite.nl
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