
ter op afstand van ziin 9S-jarige
moeder. Zijliidt aan vasculaire
dementie, brak begin zor3 haar
heup en kwam terecht op de de-
mentie-aftleling van De Voord.
Samen met zijn zus in Apel-
doorn en zijn broer in Duitsland
nemen ze diverse zorgtaken oP

zich.,,Ik spreek mijn moe-
der elke dag via Sk1pe.
Eerst bel ik naar De
Voord met de
vraag of moeder
fit is en of de lap-
top kan worden
aangezet. Soms
hoor ik een die-

der voor de camera. Af

Arie controleert
op grote af,stand

rie de Graaf (6o)
woont ín Ciudad del
Este in Paraguay, zo'n
dertienduizend kilome-

en toe is ze scherp, een ande-
re keer de weg kwiit, maar ze
kijkt altijd uit naar onze gesprek-
ken." Via Skype controleert Arie
hoe het gaat. ,,Ze geeft uit zich-
zelfniet aan dat ze pijn heeft,
maar als ik haar schuin in haar
stoel zie hangen, bel ik ti1'dens
onze skype de verplegingofze
even naar haar heup willen kij-

ken. Zo werkt het ook voor haar
kunstgebit of als de batteriien
van haar gehoorapparaat leeg
zijn;'

Eens in de twee jaar komt
Arie naar Nederland. AfgeloPen
zomer heeft hij drie maanden in
een VW-camper op de parkeer-
piaats van het verpleeghuis gebi-
vakkeerd. ,,Elke dag dronken we
samen koÍïie, maakten we rities
naar Gortel over de heidevelden

oflangs de haven van El-
burg. Dan parkeerde ik

de camper op een
mooi plekie en
maakte een advo-
caatl'e vooÍ haar
klaar." sommi-
gen vonden het
raar dat hii drie
maanden op een

parkeerplaats

ff woonde.,,|e kunt' je leven op een be-
paalde manier instellen.

Veel mensen kiezen voor een
carrière met een PrachtPensioen'
Of gaan met onbetaald verlof de

weield rond. Ik kies ervoor miin
moeder te bezoeken, die haar he-
le leven solidair met me is ge-
weest. Die maanden in Elburg
heb ik me prima vermaakt. Een
verrijking die me altijd zal biiblii-
ven."

de meeste verple-
gers zijn behulp-

Mantelzorg


