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Blog Leonie

17-08-2020, Corona blog 11: hittegolf

ALLEMACHTIG wat was het lang warm. Ik ben daar dus echt niet voor 
gemaakt. Ik heb het standaard altijd al snel warm, laat staan als het dagen 
achtereen boven de 35 graden is. Ik weet dan op een gegeven moment 
werkelijk niet meer waar ik met mezelf naartoe moet. Ik overleef het elke 
keer weer, maar leuk vind ik het meestal niet. Het ding met het weer is, net 
als met die onweersbui een tijdje geleden, dat je er maar zo bijzonder weinig 
aan kan doen. Er zo goed mogelijk mee dealen is dan de enige optie die 
overblijft, dus dat is dan ook wat ik wederom heb geprobeerd. 

Om te beginnen had ik, na de ruim 40 graden vorig jaar en dito temperatuur 
die dagen in mijn huisje, eerder dit jaar al een airco en een zonnedoek 
aangeschaft. Ik heb maar een kleine caravan-airco nodig omdat mijn huisje zo 
klein is en daarvoor heb ik in de zomer genoeg stroom vanuit mijn 
zonnepanelen. Verder staat de zon vanaf een uur of 3 in de middag recht op 
alle ramen aan de voorkant, dus een schaduwdoek vond ik ook geen 
overbodige luxe. Na een nogal treurige julimaand waarin ik beide nog niet 
echt gebruikt had, was dan eindelijk het moment daar, ik kon ze uitproberen! 
Daar was ik best blij mee. In het begin.

Gelukkig bleken beide goed te werken, met de airco bleef het overdag in mijn 
huisje tussen de 22 en 27 graden, terwijl het buiten toch bijna 10 graden 
warmer was. Dat was, zeker nu ik regelmatig thuis werk, echt geen straf. Ook 
het schaduwdoek deed goed z’n werk, waardoor het de tweede helft van de 
middag met de zon op de voorkant nog steeds wel sneller warmer werd, 
maar minder snel dan vorig jaar. Ook gaf het doek me, in een kunstige 
combinatie met twee parasols, genoeg schaduwruimte voor mijn huisje om 
zo nu en dan ook buiten te zitten (in de zon begin ik vrijwel direct zo enorm te 
zweten dat het écht lijkt alsof ik smelt, mijn vrienden bevestigen dat). De 
airco en schaduwdoek zijn een prima combinatie dus. Uiteindelijk in de avond 
liep de temperatuur dan toch nog op richting de 30 en zette ik op een 
gegeven moment de airco uit (want ik heb niet genoeg stroom om hem de 
hele nacht te laten draaien) en alle ramen en gordijnen open, zodat het in de 
nacht door de buitenlucht weer af kon koelen.



Gelukkig heb ik veel ramen, 
waaronder boven aan beide 
kanten van mijn bed, maar 
desondanks was het de eerste 
uren in bed toch één groot zweet-
en-plak-festijn waar weinig slaap 
aan te pas kwam. Als ik dan toch 
uiteindelijk in slaap was gevallen 
werd ik vroeg in de ochtend 
wakker van het zonlicht (want mijn 
rolgordijnen liet ik in de nacht ook 
open om de warmte er goed uit te 
laten). Het was dan binnen aardig 
afgekoeld (mijn huisje is niet van 
steen dus er blijft veel minder 
warmte in hangen). Dat was het 
moment om alle ramen en 
gordijnen dicht te doen en de airco 
weer aan. Daardoor bleef het 
overdag binnen weer een 
schappelijke temperatuur om te 
werken of, in het weekend, 
gruwelijk uit te slapen. Dat 
uitslapen een paar dagen 
tussendoor had ik door het 
structurele late inslapen echt wel 
nodig, gelukkig maakte de airco 
dat mogelijk.

Het ding is ook dat met die hitte ineens 
alles, maar dan ook echt alles, een 
enorme opgave is (behalve je koest 
houden en zo weinig mogelijk 
bewegen, maar het leven inclusief 
verplichtingen gaat natuurlijk gewoon 
door). Dingen die ik normaal gesproken 
met niet al te veel moeite gewoon doe, 
zijn ineens stuk voor stuk enorme 
uitdagingen geworden. Slapen lukt dus 
niet meer, concentreren en werken gaat 
moeizamer, hardlopen wordt een ware 
uitputtingsslag, de deur uit om 
boodschappen te doen of naar een 
afspraak te gaan kost me een dag aan 
energie, koken doe ik het liefst niet 
want dan wordt het nóg warmer in 
huis, douchen is vervelend want als ik 
me af heb gedroogd kan ik alweer 
overnieuw beginnen, etc.

Ook heb ik volgens mij als het zo warm 
is spontaan meer dan de helft minder 
wilskracht, waardoor de dingen die ik 
aan het veranderen of mezelf nog aan 
het aanwennen ben ineens teveel 
gevraagd zijn en ik weer terugval in oud 
gedrag. Waar ik sinds een tijdje mijn 
eet- en drinkgedrag aardig onder 
controle heb vond ik dat tijdens de 
hittegolf ineens weer lastig. Het lijkt 
dan wel alsof ik dan niet goed meer 
helder kan nadenken, niet meer het 
grotere geheel kan zien, geen contact 
meer kan maken met waarom ik dit doe 
en waarom ik het belangrijk vind. Alsof 
alles ineens minder belangrijk is en de 
focus op overleven is gevestigd, waarbij 
lange termijn doelen er even helemaal 
niet toe doen.



Terwijl ik dit typ realiseer ik me dat dat eigenlijk niet eens zo gek klinkt. De hitte 
overvalt ons, het is een uitdaging die op ons pad komt waarmee we moeten 
omgaan en het vraagt onze aandacht om dat op een goede manier te doen. We 
hebben bepaalde dingen in de gaten te houden en te organiseren zodat we niet 
oververhit raken (genoeg drinken, genoeg luchten, schaduw opzoeken, etc.). Het 
was niet voor niks dagenlang code oranje vanwege de extreme hitte! Om gezond 
te blijven moeten we dus onze aandacht richten op wat er nodig is in het hier en 
nu (wat je in overlevingsstand in feite ook doet) en daardoor is er tijdelijk minder 
ruimte voor de lange termijn doelen en voelen die dus ineens minder belangrijk.

Het hebben van een verklaring maakt het feit dat het even niet lukt gevoelsmatig 
al direct minder zwaar. Uiteindelijk heb ik het er dus ook nu weer zonder teveel 
kleerscheuren vanaf gebracht. Ik heb door de airco gewoon goed mijn werk 
kunnen doen, ik heb in het weekend gebarbecued en met een vriendinnetje op 
een rustig plekje in de schaduw aan een meer gelegen en ik heb zelfs twee keer ‘s 
ochtends vroeg hardgelopen. Dat eten en drinken daar moet ik wel even alert op 
zijn, want wat ís het makkelijk om dat verder te laten verslappen! Het kost me het 
nodige doorzettingsvermogen om mezelf weer te herpakken en dat gaat de ene 
dag beter dan de andere. Dat blijft dus voorlopig een aandachtspunt, gelukkig is 
het inmiddels minder warm en heb ik er daardoor de ruimte in mijn hoofd weer 
voor.

En zo valt het dus uiteindelijk 
allemaal toch wel weer mee, maar 
dat neemt niet weg dat het zo nu en 
dan heerlijk is om er eens even 
gruwelijk over te klagen. Gewoon 
even die frustratie eruit praten of 
schrijven, zoals ik nu heb gedaan in 
deze blog. Het helpt uiteindelijk 
natuurlijk niet als je er een hele tijd 
in blijft hangen, maar even een 
klaagkwartier zo nu en dan lucht, 
vind ik dan, echt enorm op. En ik 
ben er in dit geval zelfs ook weer 
een inzicht rijker door!



Herstelwerkgroep

De aandoening
We geloven dat je meer bent dan je aandoening. Je kunt je verhaal delen en 
elkaar ondersteunen. Patronen van eenzaamheid en negativiteit, hoe 
doorbreek je die? Elkaar ondersteunen en tips geven kan helpen deze patronen 
doorbreken. Het samen delen van dagelijkse strijd en overwinningen geeft 
hoop en zelfvertrouwen en helpt je verder.

Het gebruik van thema’s tijdens de herstelwerkgroep
Door gebruik te maken van thema’s zoals eigen regie, weerstand en acceptatie 
gaan we met elkaar in gesprek en komen we samen in beweging.

Voor meer info: ed@vitaleverbindingen.com

Op donderdag 17 
september starten we voor 
inwoners van Arnhem een 
herstelwerkgroep. 

Deze groep is voor mensen 
die na een periode van 
moeilijkheden stappen 
willen zetten. Deze 
stappen staan voor herstel 
en ontwikkeling.



Open podium



Kleurplaat voor volwassenen..

Zie de bladzijde hierna.

• “KUNSTportaal digitaal”
• Maak je eigen kleurplaat!

• Schrijf in het midden van een A4 met een potloot ZOMER

• en teken er allemaal onderwerpen omheen die je hierbij vindt 
passen. Als het af is trek je het over met een zwarte fineliner.

• Hierna kun je het geheel inkleuren;-)

•
Veel succes!

• Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als 
opmerking een foto van je creatie.

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/KUNSTportaal-182980508531562/


Bron: https://www.omnilabo.nl/kleurplaat-voor-volwassenen-
zomer.html

https://www.omnilabo.nl/kleurplaat-voor-volwassenen-zomer.html




Wat moet je doen als je 
vrijwilliger wil worden?

Bekijk het filmpje op de site: 
https://www.ribwavv.nl/werken-bij/vrijwilligers/

Vul het formulier 
in op de site met 
je gegevens en 
druk op 
verzenden

https://www.ribwavv.nl/werken-bij/vrijwilligers/


Tot over 2 weken!


