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Blog Leonie
9-11-2020, Corona blog 17: nieuws

Ik merk dat ik de laatste tijd weer steeds meer last heb van het nieuws. Dat is ook niet zo 
gek, want er gebeurt genoeg momenteel. Ik weet al heel lang dat nieuws op z’n zachtst 
gezegd geen goede uitwerking op mij heeft. Ik heb daarom jaren geleden al het nieuws 
zoveel mogelijk uit mijn leven verbannen. Ik heb jarenlang geen nieuws gekeken, geluisterd 
of gelezen en kreeg daardoor alleen een enkele keer wat via facebook mee of wanneer 
anderen er iets over deelden. Op die manier bleef mijn wereldje klein en overzichtelijk, 
precies wat ik nodig heb om mijn leven op een prettige manier te leven en mijn aandacht en 
energie te focussen op de dingen die voor mij belangrijk zijn; mijn (psychische) gezondheid, 
sociale contacten en werk.

Het is absoluut niet dat het me niks kan schelen, in tegendeel. Naast dat het gewoon te veel 
informatie en prikkels zijn merk ik dat alle ellende in de wereld me zodanig raakt dat ik er 
structureel door van mijn apropo raak, waardoor het mijn welbevinden ook structureel 
negatief beïnvloedt. Ik raak erdoor overprikkeld, maak me er zorgen om, de onrust en 
spanning gaan in mijn lichaam zitten, ik kan me er minder goed door concentreren, ik slaap 
er slechter van en krijg er een korter lontje van. 

Die prijs is me simpelweg te 
groot en daarom is geen 
nieuws volgen voor mij de 
beste optie. Ik weet zonder het 
nieuws te volgen ook 
dondersgoed dat er allerlei 
verschrikkelijke dingen 
gebeuren in de wereld.

Op het moment dat er iets 
gebeurt waarvan het wel 
belangrijk is dat ik het weet 
hoor ik het van mijn beste 
vriendinnetje, die me dan 
bijpraat omdat ze weet dat ik 
het nieuws niet volg. Of zie ik 
het voorbij komen op 
facebook, waarna ik gericht het 
nieuws erover kan checken. 



Op die manier heb ik een vorm gevonden die voor mij werkt. 
Mensen reageren wel eens verbaasd, maar meestal als ik het 
uitleg kunnen ze mijn keuze snappen en kijken ze me er niet 
op aan. En als ze dat wel doen, dan is dat maar zo. Dit is voor 
mij de beste keuze en ik sta er volledig achter.

Sinds corona in de wereld is, is ook het nieuws in mijn leven 
terug. Dat is bewust, want corona komt zo dichtbij en heeft 
zoveel directe invloed dat het me in dit geval juist zou 
tegenwerken als ik mezelf niet een beetje op de hoogte zou 
houden. Wel probeer ik het nog steeds zoveel mogelijk te 
beperken, de afgelopen maanden heb ik alleen regelmatig 
(meestal eens in de paar dagen) de corona liveblog van de 
NOS gelezen en de persconferenties gekeken. Dat ging een 
hele tijd aardig, ik kan de sneltoets naar de NOS pagina 
inmiddels blind vinden waardoor ik op de hoogte kan blijven 
van de stand van zaken rondom corona zonder te veel ander 
nieuws ook mee te krijgen. Dingen waar ik, naast corona, de 
afgelopen maanden ook globaal van op de hoogte wilde zijn 
zijn bijvoorbeeld black lives matter, de aanslagen in Wenen 
en de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Hier koos ik 
ook bewust voor, dit zijn dingen waarvan ik de grote lijn wel 
wil weten, dat was ook zonder corona zo geweest.

De afgelopen tijd merk ik echter dat ik toch “aangestoken ben” en dat gaandeweg steeds 
meer ander nieuws ook “aan me trekt”. Naast bovenstaande thema’s kwam er de 
afgelopen tijd steeds meer nieuws bij me binnen dat ik eigenlijk liever niet had geweten. 
Het is erin geslopen op meerdere manieren:

Als ik op de NOS site zit en op zoek ben naar informatie over bovenstaande thema’s dan 
scroll ik ook langs andere nieuwsberichten. Die titels zijn vaak pakkend en gaandeweg 
word ik toch meer verleid om die dan ook te lezen.
Google heeft op het startscherm van Chrome op mijn telefoon, onder de zoekbalk en 
vaak bezochte pagina’s (waar ook de NOS tussen staat) een hele lijst aan nieuwslinks 
staan. Tijdenlang was ik me er niet eens echt van bewust en heb ik er dus geen aandacht 
aan besteed, totdat er een keer een interessante titel in mijn oog sprong en sindsdien 
scroll ik steeds vaker naar beneden om te kijken wat er allemaal tussen staat.
Ik kijk soms bij een vriend of vriendin de persconferentie, omdat het fijn is om samen te 
kijken en het er ook meteen samen over te kunnen hebben. Vaak staat dan de tv aan en 
volgen na de persconferentie de talkshows en nieuwsuitzendingen elkaar op. Ikzelf heb 
geen tv, ik kijk programma’s via NLziet en Netflix op mijn laptop en kies als het afgelopen 
is actief iets anders dat ik wil zien. 

https://squareholes.com/2020/09/
work-from-home-here-to-stay/

https://kittermanwoods.com/uncategorized/take-your-dog-to-work-day/



Als ik bij iemand anders ben en we na de persconferentie met elkaar in gesprek 
gaan, blijft de tv vaak op die zender staan en pik je er toch hier en daar dingen van 
mee. Na de persconferentie van vorige week dinsdag was dat een ontruiming van 
Utrecht Centraal en het doodschieten van twee chimpansees in een dierentuin. 
Dat zijn nou bij uitstek twee voorbeelden van nieuws die me wel van slag maken 
en waar ik prima zonder had gekund.

Facebook. Sinds het begin van corona is mijn tijdlijn gaandeweg steeds meer 
veranderd. Waar ik eerst vooral persoonlijke posts van mijn vrienden zag zie ik nu, 
naast dappere pogingen om het leuk te houden zoals allerhande raadsels en 
oproepen om zwartwit of natuurfoto’s te plaatsen onder het mom van “even iets 
positiefs”, vooral nieuwsgerelateerde onderwerpen en ieders mening daarover. 
Facebook is van een plek om persoonlijke dingen met elkaar te delen een platform 
geworden om aandacht te vragen voor en te propageren over van alles en nog wat 
en om de wereld duidelijk te maken hoe je over dingen denkt en daar dan met 
anderen de discussie over aan te gaan.

Ik merk dat deze groeiende stroom aan nieuws me (wederom) geen goed doet. 
Het gaat in mijn systeem zitten en lijkt daarbij alleen maar op te stapelen, 
waardoor de overprikkeling en onrust die me afleiden van de dingen waar ik wél 
mee bezig wil zijn alleen maar groeien. Tijd om in actie te komen dus.



Naast de Facebook app op mijn startscherm staat de Instagram app. Mijn instagram is een 
heel ander verhaal. Ik heb instagram nu zo’n anderhalf jaar en gebruik dit heel anders dan 
facebook. In eerste instantie had ik een account gemaakt omdat ik foto’s wilde delen over 
Hamster en over mijn huisje. Dat heb ik in het begin ook best veel gedaan, maar dat werd 
gaandeweg steeds minder en gebeurt nu nog maar sporadisch. Mijn feed daarentegen is wel 
steeds belangrijker voor me geworden. Ik heb gaandeweg alle mensen die ik volgde weer 
verwijderd. Dit vond ik lastig, want zij volgen mij wel en wat zouden ze daar nou wel niet van 
denken?! Maar daar heb ik me met wat moeite toch overheen gezet. Ik heb in plaats 
daarvan alleen maar niet-persoonlijke kanalen toegevoegd waar ik direct blij van word. Mijn 
instagram feed is daardoor een bonte verzameling geworden van beestjes (zoals katten, 
geiten, pinguïns, eenden, cavia’s en vogels), en Gerard Joling. Kortom, alleen maar dingen 
waar ik blij van word. Ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat ik filmpjes van vogels 
hilarisch vind (die gele op de foto in het midden is echt geweldig) en dat geitjes en konijntjes 
zo schattig kunnen zijn dat ik er eigenlijk wel in wil knijpen. Dat cavia’s, eenden en pinguïns 
geweldig zijn wist ik al en daar geniet ik ook echt elke keer weer van. Omdat ik alleen nog 
maar dit soort kanalen volg krijg ik ook alleen nog maar dit soort suggesties, en zo breid ik 
mijn feed steeds verder uit met meer schattigs, wolligs en grappigs. Ik heb dus eigenlijk de 
algoritmen waar het tegenwoordig regelmatig over gaat ingezet voor mijn eigen 
welbevinden.

Instagram is nu mijn happy place en een bezoek eraan garandeert een brede glimlach op 
mijn gezicht en soms zelfs hardop lachen. Die mag ik dus wél zonder erover na te denken 
openen en gaan scrollen want daar ga ik me met zekerheid beter van voelen. En dan laat ik 
dat nieuws voorlopig weer meer, zoveel als kan in deze periode, links liggen.

Gelukkig zijn er een aantal dingen die ik direct kan doen om 
deze hoeveelheid nieuws die bij me binnenkomt waar ik niet 
om heb gevraagd weer terug te dringen. Wat betreft de links 
op mijn Google startpagina: dat blijkt Discover te heten en daar 
staat een instellingenwieltje rechts naast waarmee je de links 
echt enorm makkelijk uit kan zetten. Als het gaat om de 
programma’s die na de persconferentie bij een ander thuis aan 
blijven staan: ik kan natuurlijk gewoon aan de ander vragen of 
de tv uit mag als we aan het kletsen zijn. Facebook is een app 
die ik vaak onbewust aanklik en ga scrollen. Volledig afscheid 
nemen van Facebook vind ik niet nodig en wil ik ook (nog) niet, 
maar omdat ik hem dus zo vaak onbewust open heb ik hem nu 
wel van mijn startscherm verwijderd. Ik kan hem dus alleen 
nog bewust openen via alle apps en via meldingen als ik die 
krijg (waarvan ook de meeste al uit staan). Het enige dat ik niet 
echt vooraf kan kaderen is de nieuwsberichten die ik tegenkom 
als ik de NOS pagina bezoek. Daarbij is het belangrijk me er 
bewust van te zijn en mezelf te remmen als ik andere berichten 
aan wil klikken dan waar ik naar op zoek was. Eigenlijk een 
soort proberen te zoeken met kokervisie, een positieve in dit 
geval.



Vijf vragen aan..... 

1) Introduceer je zelf.

Mijn naam is Winston Eleonora en ik 
ben 55 jaar. Ik voel me nog steeds 
heel jong. Ik ben geboren op Curaçao, 
Nederlandse Antillen en ik ben heel 
gelovig. Op mijn 14de kwam ik met de 
KLM naar Nederland. Ik woonde toen 
in Noord Brabant. Daar heb ik de 
MAVO 3 opleiding gedaan. Daarna 
naar MAVO 4. Ik ben niet geslaagd 
omdat ik op mijn 16de overspannen 
werd waardoor ik in de psychiatrie 
terecht kwam. Ik heb gezeten in St. 
Servaas in Venray te Limburg. Dit was 
ongeveer 4 jaar. In totaal ben ik een 
aantal keren opgenomen geweest in 
verschillende psychiatrische 
ziekenhuizen. Grote Beek in 
Eindhoven, Huize Padua in Noord 
Brabant, PCN in Nijmegen en in 
Wolfheze. Hier heb ik 8 jaar in Octaaf 
gewoond. In totaal heb ik 32 jaar 
psychiatrie achter de rug.

2) Vertel iets over je hobby’s / passies.

Ik hou van voetballen, basketballen, lopen/wandelen en fietsen. Ik 
verzamel petjes. Petje van mijn zwager is een dure petje. Ik sleutel graag 
aan fietsen en het oppimpen van de fiets vind ik leuk. Ook heb ik een tijdje 
gefitnest hier in Arnhem. Ik hou ook veel van muziek en dansen. Ik wil in de 
toekomst lid worden van een tapdance club.

Winston Elenora

In gesprek met Sam & Paul



4) Wat betekent herstel voor je?

Herstel betekent voor mij dat ik me op mijn gemak 
voel tussen de mensen en mezelf kan zijn. Ik wil 
mezelf gewoon thuis kunnen voelen. Ik moet ook 
een goede dag invulling hebben om me goed te 
kunnen voelen. Ook goed omgaan met de mensen 
is heel belangrijk voor mij. En dat gaat de goeie 
kant op.

3) RIBW en zorg, kan je daar iets over vertellen?

Ik zit nu al 1 jaar bij de RIBW. Dit is de eerste keer. Ik heb 
medicatie in eigen beheer. Ik heb een aantal pillen die ik 
moet innemen in plaats van een depot. Ik ben er heel 
trouw in. Ik heb Leponex. Dit is een medicatie tegen anti-
psychose. Ik heb een eigen sleutel van het huis. Dus ik 
kan staan en gaan waar ik wil. Wij wonen in totaal met 8 
mensen in dit RIBW woning. De begeleiders/leiding zijn 
aanwezig van 09:00 uur in de ochtend tot 18:30 uur in de 
avond. Nina Boerdam en Corina van Deelen zijn mijn 
begeleiders. Elke bewoner doet zijn of haar eigen ding.



5) Kan je iets vertellen over je dagbesteding?

Het is vooral zoeken naar wat je leuk vindt. Fietsen maken/repareren vind ik leuk. Maar het 
is niet makkelijk. In Wolfheze heb ik ook fietsen gerepareerd. Nu doe ik dat op De Helling 
aan de Rozenstraat in Arnhem. Ik hou van werk met afwisseling. En bij het fietsen maken 
heb je wel afwisseling. Wat ik belangrijk vind is dat er goeie collega’s om je heen zijn. Dat is 
hier bij De Helling heel goed. Ik doe 2 dagdelen dagbesteding op De Helling. Dinsdags doe 
ik van 09:15 tot 13:15 uur fietsen maken met Geert. Hij is mijn begeleider daarin. Hij is een 
okay guy. Ik kan het vak “fietsen- maker” niet zo goed maar het heeft me gemotiveerd om 
te gaan studeren en werken. Tweede dagdeel doe ik op woensdag van 13:15 tot 15:00 uur. 
Dan zit ik in de kleine werkplaats van De Helling kunstwerken te maken. Deze kunstwerken 
zijn werkstukken die ik inbrand met een soldeerbout op een stuk plank. Homme is daar 
mijn begeleider in. Hij is ook een okay guy.

Ik vond het heel leuk dat Sam me geïnterviewd heeft. Hij heeft 2 bakken koffie (Nescafe
Gold) genuttigd. Ik wens iedereen het beste toe!!

Sam & Paul



Open podium

Soekroes Quartet – optreden 
Kennismakerij, Nederlandse 
openlucht museum in Arnhem

John Busser, Man 
met kind

Hannie Daemen met op doek “De 
bonte koe”.

Casper van Noort – Casanova piano 
player

Dick Dal zingt een lied, deze is te zien 
op: zo.ribwavv.nl



Digitaal ontmoeten….



Vitale verbindingen
kijk is op de site: https://vitaleverbindingen.nl/



Wanneer:
Woensdag 11/18/25 november 2020 @ 14:00 – 16:00

Waar:

De Nieuwe Hommel
De Wiltstraat 6

6821 CE Arnhem

Kosten:

€3,00

Contact:

Iedere woensdag kun je een maaltijd afhalen voor €3,00. Als je dit wilt, kun je dit vóór 
dinsdag 13.00 uur doorgeven aan Frank via tel. 06-36348498.

De maaltijd is elke week een verrassing, wat de pot schaft.

Maaltijd afhalen op bestelling



Er komt een Wintermagazine!!

Dit wordt net als het na Zomermagazine een 
tijdschrift van en voor cliënten, vrijwilligers, 
ervaringsdeskundigen en medewerkers van het 
RIBW…

OPROEP

Heb je een idee voor een onderwerp of item, een 
mooi kunstwerk, een verhaal wat je wil delen, leuk 
nieuws, een mooie foto of een ander idee… MAIL 
ONS! 

zo@ribwavv.nl

Groetjes van de redactie
Lynke en Linde

mailto:zo@ribwavv.nl

