
  Dag allemaal, 

Ik kreeg de pen van Jose Reus om wat te schrijven hoe het mij en ons gezin is vergaan in 
Corona =jd. Genoeg stof dacht ik zo om eens te overdenken. Want net als voor iedereen heeB 
het Coronavirus ook zijn invloed gehad op ons leven. 

Mijn man Harry stopte met zijn werk bij de bereden Poli=e in Amsterdam na 44 dienstjaren.. 
Niet het afscheid wat hij in gedachten had. We zouden met onze kinderen,  alle collega’s en 
de stalmedewerkers lekker Turks gaan eten bij het OlijNe in Amsterdam.  

Maar het werd een aangepaste versie. Verdeeld over vier groepjes verspreid over vier 
dagdelen. En wat een feest!!! Iedere groep had iets speciaals voor hem georganiseerd. 
Ingehaald door zes ruiters te paard, wij in de auto er achter. Alle poli=eauto’s met sirene  en 
zwaailichten, vuurwerk fakkels, foto’s van mijn skaRe door het hele bureau en zijn 
zadelkamer versierd. Lieve woorden en kadootjes  en omdat de groepen klein waren voor 
iedereen de ruimte om elkaar voor de laatste keer  te spreken. Het was in een woord 
hartverwarmend, al moesten de knuffels van de meiden even in de ijskast. 

Par=r c’est mourir un peu,  maar dit was een afscheid met een klein gouden randje. 

In de laatste week van maart kregen we van onze dochter Marleen het bericht dat ze India 
moest verlaten. Haar visum werd niet verlengd en met de laatste repatriëringsvlucht vloog zij 
terug naar huis. Marleen woont al vier jaar in India samen met haar lief Ravi, waar zij in 
Palolem een Eco vriendelijk restaurant runnen. Ook hun restaurant werd gesloten en India 
ging in een strenge lock-down. Niet naar buiten en poli=e voor de deur.  Gelukkig hadden zij 
genoeg eten in voorraad voor hunzelf en hun personeel. Want in India betekent een dag niet 
werken, ook meestal geen eten. En steun van de regering zoals bij ons, dat is daar echt niet 
voor handen. Marleen had geen keus en kwam op Schiphol aan met een mondmasker voor 
na een hele lange reis. Geen kussies of eens lekker knuffelen maar…..ff zwaaien en dan in 
quarantaine. Tot over twee weken mop. 

Dat betekende dat onze jongste dochter Nori  haar huis uit ging en weer bij ons kwam wonen 
voor die =jd. Nori werkt op de ICU in het OLVG en ik vond het fijn om haar weer eens 
ouderwets te vertroetelen. Eten klaar te maken wat ze lekker vind, want meestal was ze 
bekaf als ze uit het ziekenhuis kwam. Ze kon thuis haar verhaal kwijt en emo=es konden 
worden gedeeld. En dat was nodig want al die zieke mensen op de IC met Corona,,,,,het was 
geen ka]epis. 

Een collega van Nori is ook fotograaf en heeB een fotoreportage gemaakt op de afdeling op 
het hoogtepunt van de crisis .En ik kan je zeggen, dit was “zorg” met hoofdle]ers. Een diepe, 
diepe buiging voor al die mensen in de zorg. Niemand wist hoe dit virus zou huishouden, en 
beleid uits=ppelen op alleen maar op onzekerheden, dat is bijna een onmogelijke opgave. Het 
werd roeien met de riemen die ze op dat moment hadden. Wat is dan wijsheid he? 



Ook in ons leventje thuis werd het kijken wat wel en niet kon. Alle dagen lekker aan de 
wandel of op de fiets en buiten in de tuin. En na twee maanden onze kleinkinderen Saar en 
Luuk weer om een ‘bakkie” bij Oma en Oop . Feest toch!!!! 

Mijn verjaardag hebben we met onze kinderen en kids gevierd met een kofferbak diner van 
Mc Donalds. Ieder in zijn eigen auto op de parkeerplaats in de Hulk. Achterkleppen open en  
met de beentjes buitenboord genieten van de frieten, Mcnuggets, Big Macs en natuurlijk een 
Mcflurry ijsje toe. Wie heeB het??  Het was top en Saar en Luuk willen oma’s verjaardag 
volgend jaar weer zo vieren.  

Ook zijn we lekker op pad geweest met de caravan. Op kleine natuurcampings gestaan in 
Groesbeek, Hooghalen in Drenthe en nu net terug uit St Oedenrode . We hebben lekker rond 
gecrost op onze fietsen. Biertje op ons eigen campingterras na weer een barre tocht. Samen 
kokkerellen, lezen en puzzelen en een beetje schilderen. We hebben ervan genoten. 

En wat ben ik blij dat we in Nederland wonen =jdens deze Corona periode. Met een aantal 
simpele regels die we na moeten leven, zonder de poli=e voor de deur. En met best nog heel 
veel vrijheid. Natuurlijk is de impact voor iedereen verschillend en  mag je er een mening over 
hebben. Maar wat zijn de alterna=even. Ik zou niet graag op de stoel van Ru]e, de regering, 
het RIVM en de doktoren willen zi]en. Wat een verantwoording voor deze mensen. En 
wanneer doe je het goed???  

Ik blijf maar dicht bij mezelf en bij mijn lijfspreuk,                        

                                     het leven is prach=g, 

                                    je hebt alleen ogen nodig 

                                   omdat te zien 

 Lieve groet en blijf gezond!!  

Van Gerda Zwemmer. 

                                                                                          

Ik geef de pen door aan Nel Giling.


