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SÚDWEST OP SYN BEST
Sociaal Collectief is een organisatie voor samenlevingsopbouw in de gemeente Súdwest-Fryslân die in deze rubriek bijzondere mensen
onder de aandacht brengt.
Jong of oud, iedereen die iets
betekent voor anderen. Aanmelden kan bij Mirjam Krop:
m.krop@sociaalcollectiefswf.nl voor meer informatie: www.stichtingsociaalcollectief.nl.
Flabbergasted
Het is twee uur 's middags,
Diva en Lady springen van de
bank als de bel gaat. Anneke
Jongema wordt enthousiast
begroet en lijnt de hondjes
aan voor een frisse wandeling.
,,Ik las in een nieuwsbrief van
de wijk dat een buurman op
zoek was naar hulp bij het
uitlaten. Ik ben gek op dieren
en het is ook nog eens fijn om
iemand te kunnen helpen.”
Sinds maart gaat Anneke naar
buurman Ferry en laat Diva &
Lady drie keer per dag uit.
Ferry van den Berg is steeds
minder mobiel. Zijn ziekte
MS maakt dat hij steeds slechter loopt, waardoor hij niet
meer zo vaak naar buiten
kan. ,,Met mijn rollator ga ik
in de ochtend zelf nog een

Ferry en Anneke.

blokje om, maar dat is natuurlijk veel te weinig voor
Diva en Lady. Ik vind het wel
lastig om hulp te vragen,
maar voor hen heb ik het
toch een keer gedaan. Ik zou
niet weten wat ik moet zonder die twee, zij houden me
op de been en heel stiekem
praat ik wel eens tegen ze.”
Anneke benadrukt dat ze er
gewoon heel veel plezier in
heeft. ,,Ik ben altijd al gek op
dieren geweest. Vroeger nam
ik ze allemaal van straat mee
naar huis: katten, egels of
eenden. Ik lapte ze op en
bracht ze weer naar buiten.
Nu heb ik zelf een hond, dus
ik weet precies hoe ik ze
moet verzorgen. Lady trim ik
ook zelf en dan stop ik haar
lekker in bad. Het contact
met Ferry en de honden vind
ik erg leuk en ik ben wel vier
kilo afgevallen door al het
wandelen.”
Ferry is onder de indruk door
de hulp van Anneke. ,,Ik ben
nog steeds in een woord
'flabbergasted.' Dat ze zo vaak
en zo regelmatig komt is
fantastisch. En dan tref ik ook
nog iemand die goed kan
koken.” Anneke lacht veelbelovend. ,,Ik neem wel eens
stiekem wat lekkers voor het
baasje mee.” ■

