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Blog Leonie
15-02-2021, CORONA BLOG 24

We leven in een tijd van beperkingen van onze vrijheid. Beperkingen in de vorm van regels om met elkaar het
coronavirus onder controle te houden zodat de zorg het aan blijft kunnen. Beperkingen waarvan ik begrijp dat ze
nodig zijn, maar waarvan ik ook echt wel veel last heb. 

Steeds als er nieuwe maatregelen komen probeer ik daar vervolgens weer zo goed mogelijk mijn weg in te vinden. 
Zoals bij de avondklok, wat ik persoonlijk echt wel een ingewikkelde vond. Omdat ik alleen woon en de situatie al zo
lang duurt zoek ik ‘s avonds toch regelmatig vrienden op, uiteraard altijd één op één, op voldoende afstand en met
aandacht voor ventileren. Het zijn vrienden die zelf ook alleen wonen en voor allebei zijn deze momenten enorm
belangrijk om onszelf mentaal overeind te houden in deze zware tijd. De avondklok, waarvan eerst sprake was dat
deze om 8 uur al zou beginnen, was voor mij, zoals voor velen, dan ook een zware dobber. Gelukkig is het 9 uur
geworden en is er daardoor iets meer ruimte om toch mensen te kunnen blijven zien. Maar het idee om elke avond,
ook in het weekend, vanaf 9 uur alleen thuis te moeten zitten vond ik toch een hele kluif. Uiteindelijk merk ik meestal,
als het eenmaal zover is, dat het best wel te doen is. Gelukkig maar, want daardoor kan ik het ook volhouden. Het
wennen aan het idee en het anticiperen op wéér een verandering vind ik dus meestal het zwaarst. 

En zo kom ik bij de avondklokrellen en de sneeuw. Wat deze twee voor mij als overeenkomst hebben is dat ze me
beide voor mijn gevoel nog verder in mijn vrijheid hebben beperkt. Verschil met de coronamaatregelen is dat ze voor
mijn gevoel veel meer plotseling ontstonden en dat het veel minder duidelijk was hoe het verder zou verlopen,
waardoor ik het anticiperen erop extra lastig vond (wat kan ik nog wel en niet meer doen en tot wanneer gaat dat dan
duren?). Waar de coronamaatregelen dus vaak, ondanks dat ze niet leuk zijn, wel heel duidelijk zijn in wat niet meer
kan en voor welke periode, creëerden deze situaties alleen maar meer onduidelijkheid en onzekerheid. 

Eerst kwamen natuurlijk de avondklokrellen. Ik werd er al door gegrepen toen het in Eindhoven mis ging, en toen was
de dag erna mijn mooie stadje Den Bosch aan de beurt. Ik heb die avond in een appgroepje met vrienden de boel
gevolgd en met ongeloof de berichten en filmpjes zitten bekijken. De dag erna, toen ik op het punt stond om
boodschappen te gaan doen, kwamen er berichten binnen dat het onrustig zou worden bij de Helftheuvel, het
winkelcentrum waar ik altijd naartoe ga. 
De winkels bleken daarom preventief gesloten en het zou in heel Den Bosch onrustig kunnen worden. Ik heb even
een moment gehad dat ik helemaal de deur niet meer uit durfde, maar ben uiteindelijk toch boodschappen gaan
doen in Vlijmen. Toen ik daarvan terug was las ik berichten dat ook in Vlijmen onrust verwacht werd. En dan komt het
dus ineens wel echt heel dichtbij. Het idee dat ik in een winkel zou lopen op het moment dat het mis gaat beangstigt
me enorm. 

De overeenkomst tussen de

avondklokrellen en sneeuw



Natuurlijk kan ik verstandelijk best bedenken dat de kans dan nog steeds klein is dat mij persoonlijk iets overkomt,
maar op zulke momenten overheerst toch echt de angst en die bekroop me in heel mijn lichaam. Ik zou die avond
naar mijn beste vriendinnetje gaan die vlakbij het station woont maar ik durfde het niet aan. Ik was bang dat ik
onderweg zo’n groep tegen zou komen of dat ze het bijvoorbeeld op mijn auto gemunt zouden hebben als ik bij haar
binnen was. Ik ben dus thuis gebleven terwijl ik juist toen eigenlijk het contact zo nodig had.De sneeuw (en later ijzel)
had voor mij een vergelijkbaar effect. De angst was hier gericht op gladheid en daardoor de kans op een ongeluk,
maar de uitwerking was hetzelfde: ik bleef voor de zekerheid maar thuis. Wederom kon ik dus niet bij vrienden langs
omdat het niet veilig voelde en ook naar mijn werk rijden durfde ik niet aan. Normaal gesproken ga ik een paar keer in
de week naar Arnhem voor mijn werk, maar Den Bosch - Arnhem is best een stuk rijden en dat vond ik met deze
omstandigheden simpelweg geen slim idee. De eerste paar dagen ben ik dus alleen te voet de deur uit gegaan om
wat te wandelen. Na een dag of 3 ben ik met de auto boodschappen gaan doen en toen durfde ik ook weer ritjes naar
vrienden in de buurt te maken.
Ik ging gezien de smeltende sneeuw en de extreem lage temperaturen wel extra op tijd naar huis om de ijzel voor te
zijn.



Waar ik normaal gesproken best prima zou kunnen dealen met dat gevoel van tijdelijk beperkt
worden, is dat nu, na bijna een jaar van beperkende maatregelen door corona, wel anders. Natuurlijk
vind ik de sneeuw mooi, maar de last die ik ervan heb ervaar ik nu veel meer. En waar normaal
gesproken al mijn aandacht uit zou zijn gegaan naar de rellen zelf en de aangerichte schade daardoor,
had ik nu ook last van het effect ervan op mij persoonlijk, terwijl ik daar anders waarschijnlijk niet eens
bij stil had gestaan. Waar ik, zonder corona, in beide gevallen waarschijnlijk had gedacht “ik blijf wel
gewoon thuis”, had dat nu een heel andere lading omdat we al zo lang met beperkingen leven en ik
die momenten de deur uit nu juist zo hard nodig heb. 

Als ik verder uitzoom herken ik dat minder kunnen hebben en heftiger reageren in veel meer situaties
en ook bij iedereen om me heen. Er wordt al zo lang zoveel van ons gevraagd dat de rek er echt
steeds meer uit is. Het verrast me daarentegen ook op een positieve manier hoeveel rek er wél is en
hoe lang we het toch ook al volhouden met z’n allen, maar dat het steeds zwaarder wordt en we
steeds minder goed op nieuwe veranderingen en tegenslagen kunnen reageren zal iedereen
inmiddels denk ik wel herkennen. Er wordt nu al zo lang zoveel gevraagd van ons
aanpassingsvermogen en onze veerkracht dat het steeds lastiger wordt om geduld op te brengen en
mild te blijven naar zowel onszelf als de mensen om ons heen. We zijn met z’n allen aan het overleven.
Onze lontjes worden korter, en ook al reageren we dat allemaal af op onze eigen manier, dat we er
allemaal last van hebben is volgens mij wel duidelijk. En daarom probeer ik toch maar weer om daarin
niet te streng voor mezelf te zijn. Ik heb er nou eenmaal meer last van en dat is dan ook maar zo, ik
probeer me erbij neer te leggen en toch ook steeds maar hoop te houden op verbetering. Verbetering
in de vorm van rust na de rellen, verbetering in de vorm van dooi na het sneeuwen en ijzelen en op
termijn ook verbetering in de vorm van verruiming van de coronamaatregelen, zodat we uiteindelijk
weer de omslag van overleven naar leven kunnen maken.

Leonie van Dongen



Sam&
Paul

     I N  G E S P R E K  M E T . .

Introduceer jezelf

Ik ben Wesley en ik ben geboren
in Amsterdam. Opgegroeid in
almere-buiten en in Arnhem. Ik
ben 34 jaar. Ik hou veel van
muziek, computer, films. Een van
mijn doelen is sporten, Ninjutsu
te leren. in de toekomst wil ik
mijn muziekapparaten,
mengpanelen weer bij elkaar te
krijgen.

 Ik heb twee zusjes en ik ben de
oudste. In mijn familie hebben
we een bekende held, genaamd
Sifu Meijers. Hij is een expert in
zwarte band kempo. In die
wereld is hij heel bekend. In de
toekomst zou het fijn zijn om een
eigen dak boven mijn hoofd te
hebben in de vorm van een huis.
Eigen vervoer in de vorm van een
auto. Maar nu eerst mijn scooter-
certificaat halen en een mooie
scooter aanschaffen.

In deze editie van ‘in gesprek met Sam
en Paul’ :

Interview met
 Wesley Valentino Kruijzen



2. Vertel iets over je passies.

Ik wil weer mijn liefde in DJ-en oppakken, maar dit kan ik
als ik aan mijn schulden gewerkt heb. Ik heb drie
mengpanelen gehad van klein naar groot, een Aldi merk,
een Pioneer en een Numark. Ik wil dus daarmee zelf gaan
produceren. De stijlen waar ik van hou, zijn house, reggae,
reggaeton, bubbling en eigenlijk alles wat swingt. Ik hou
ook veel van films. Ik wilde acteur worden als kind. Daarom
keek ik veel films. Ik keek alles. Mijn neven die doen ook
aan vechtsporten. Ik ben de enige die dat niet deed,
waardoor ik nu geinspireerd om dat nu te doen. Ik wil
ninjutsu leren. Dat is meer diepgaand. Ik wilde het allang
doen, maar door corona is het op stil komen te staan. 3.
RIBW en zorg, kan je daar iets over vertellen?Ik ben een
aantal keren bij RIBW gekomen en gegaan. In het hier en
nu zit ik zeven maanden bij RIBW Nijmegen-rivierenland. Ik
ben hier gekomen via justitie en begeleid wonen. Justitie
heeft mij met twee jaar voorwaardelijk ook begeleid wonen
gecommandeerd. Ik heb hier een 'ifzo' indicatie. Ik heb hier
ook een forensisch bed. Ook heb ik toezicht/gesprekken
met de reclassering in nijmegen. Toen ik dakloos was, heb
ik veel alcohol en drugs gebruikt. Nu ik in het herstelfase
zit, gaat het goed.Ik heb bij de RIBW Wageningen ook
gezeten. Ook in Arnhem, bij de RIBW. Lotte van Bentem is
mijn PB-er. Zij was gelijk mijn begeleidster. Ze is goed. Ze
doet de contacten met de bewindvoerder. Ik zit bij de
GSBB. Dit staat voor Gelderse Beheer en Bewind. Ook
doet Lotte de administratie. In corona tijd is er een hele
hoop veranderd.
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5. Kan je iets vertellen over je
dagbesteding?

Ik werk in de catering wat tevens ook
mijn leerbedrijf is om mijn
toekomstige diploma te halen. Ik zit in
de horeca. Ik doe afwassen en koken.
Dat doe ik nu bijna een halfjaar. Ik
werk daar nu drie dagdelen in de
week. Opbouwen naar vier dagen tot
ik mijn BBL kan toepassen en mijn
school erbij heb. Ik ga daar met de
fiets of bus heen. Ook wil ik mijn
sociale contacten met mijn familie in
Nijmegen herstellen. Daar heb ik lang
geen contact mee gehad. Alles wat ik
in het verleden heb laten verwateren,
wil ik in de toekomst herstellen. Wij
vonden het fijn om Wesley ' Bigga' te
interviewen en terug te zien. De
appelflappen en roombroodjes
hadden wij meegenomen. De koffie
was door Wesley gezet.

4. ZO en herstel, kan je daar iets over
vertellen?

Ik wil niet meer in aanraking komen met
justitie en wil het afronden. Ik heb twee keer
vastgezeten in Grave. Een keer 10 weken en
een keer 1 maand. Diefstal, bedreiging en
zware mishandeling. In het kader van het
herstel is het wel van belang dat ik het
benoem. door de delicten die ik veroorzaakt
heb, is de weg naar herstel vol met
hindernissen. Ik heb aardig veel klappen
moeten incasseren waardoor mijn leven goed
veranderd is. Ik heb daardoor depressiviteit
opgelopen en een kort lontje heb gekregen.
Met Iriszorg word ik straks ingesteld op mijn
nieuwe medicatie.



“KUNSTportaal digitaal momentje 43: Foto Challenge deel 3

Driemaal is scheepsrecht. Dus trek nog eenmaal je
wandelschoenen aan. De sneeuw is inmiddels gesmolten en
de natuur maakt zich op voor het voorjaar!

Voor deze Challenge ga je op zoek naar iets of een moment
wat jou dit lentegevoel al geeft. Die zonnestraal op je
vensterbank. De sneeuwklok in je tuin. Het moment dat je
versgemaaid gras ruikt als je buiten staat.

De Challenge: Toon dit voorjaarsmoment op foto. 
Geef echter niet meer weg dan een hint aan de toeschouwer! 
De bedoeling is namelijk dat je beeld een abstract karakter
krijgt. Kies daarom voor een detail, zoom in, maak een hipshot
of fotografeer je tafereel bijvoorbeeld in iets spiegelends. 

Fotografeer ze!

Kunstportaal
FOTO CHALLENGE DEEL 3

 



Klein Geluk Als Je Ziek Bent -
Vlogreeks
Hoe pas je Positieve Gezondheid
toe als je ziek bent? Daarover
gaat deze vlogreeks, gebaseerd
op het boek Klein Geluk Als Je
Ziek Bent. Machteld Huber
(grondlegger Positieve
Gezondheid) en de auteurs van
het boek geven allerlei tips om
veerkrachtig te blijven, wanneer
je ziek bent.

Bekijk de derde vlog in de reeks,
boordevol tips voor mensen die
ziek zijn!

Boek is oa. verkrijgbaar bij
bol.com

Tips van de week
 

Samenvatting'
Klein geluk als je ziek bent' van 
Maria Grijpma en Inge Jager is 
een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen als je ziek bent.Klein geluk voor de zieke is een
waardevol geschenk voor iedereen die ziek is. Miljoenen mensen in Nederland zijn (chronisch) ziek. Ziek
zijn overkomt je en is altijd ongewenst. Je leven ligt ineens overhoop.Dit boek is een onmisbare gids om
goed voor jezelf te zorgen als je ziek bent. Het richt zich als een frisse wind op alle mogelijkheden om je
beter te voelen.Met praktische tips, nuttige adviezen en herkenbare verhalen is het een echt cadeau.Het
boek is tot stand gekomen met behulp van de pijlers uit de Positieve Gezondheid. Machteld Huber,
initiator van dit vernieuwende concept, verzorgde het voorwoord.Inge Jager en Maria Grijpma schreven
eerder Klein geluk voor de mantelzorger.



Tips van de week
 

zie voor meer info:https://mindplatform.nl/projecten/hulpmiddelen-bij-samen-beslissen

mindplatform.nl
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