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kunt natuurlijk niet op 65 plekken
tegelijk zijn. Bovendien valt het niet
mee om het honderd mensen naar
de zin te maken.” Ze mag niet mop-
peren. “Ze proberen er hier het
beste van te maken. Er komt hier
minstens drie keer per dag iemand
bij me binnen.”

Activiteitenbegeleidster Tiny We-
ver (62) herkent het verhaal. Zo is
het aantal nationale feestdagen
meer dan gehalveerd en is er in de-
zelfde tijd meer werk bijgekomen:
“De werkdruk is heel hoog, maar we
doen het met een lach en een
traan.” En dat werkt. “Het ziekte-
verzuim is hier heel laag.” 

De bezuinigingen hebben volgens
Wever ook positieve effecten. “We
zijn er ook efficiënter door gaan
werken en bereiden ons veel beter
voor.” 

Maar, het allerbelangrijkst, de
onderlinge sfeer is goed. “We heb-
ben allemaal een goed hart, anders

ga je niet in de zorg werken. Dus als
het moet, werken we gewoon een
uurtje langer.”

Ze heeft de bewoners zien veran-
deren. “Vroeger was oma echt een
oma in een ruiten jurk. Nu heeft ze
een spijkerbroek aan en moet ze er
niet meer aan denken om zich op
haar 65ste al in te schrijven in een
verzorgingshuis.” Bewoners zijn
bovendien mondiger en zelfstandi-
ger geworden. “Nu moet je ze voor
de bingo echt uit hun kamer gaan
halen. Dat was vroeger wel anders.”

Ook hebben de bewoners meer
kleur gekregen. Over een kwartier
verwacht Wever ‘haar’ groep Turkse
vrouwen. Die houdt ze drie keer in
de week bezig met koffie, muziek
en, als het kan, een uitje de natuur
in of naar een moskee. “De meeste
van deze vrouwen spreken slecht
Nederlands en voelen zich niet
thuis bij de bingo, het sjoelen of
spelletjesavonden – laat staan op

Koninginnedag, of met Pasen of
Kerstmis.” Wever en de vrouwen
verstaan elkaar niet altijd, maar dat
is niet erg: “We lachen heel wat af.”

De plannen van Amsta om dit jaar
het kleinschalig wonen in te voeren,
juicht ze van harte toe. “Bewoners
worden onderdeel van kleine huis-
houdens met niet meer dan zes be-
woners per groep. Voor zover het
nog mogelijk is, doen die dan alles
samen: eten, schoonmaken, was-
sen, strijken en koken.”

Op de vierde verdieping is de bal-
kondeur inmiddels opengegaan.
Francien Kemper (87) heeft zich met
een krant en een kopje koffie geïn-
stalleerd onder de pergola. De glit-
ters op haar lichtblauwe vest glin-
steren in de zon. Sinds het overlij-
den van haar man, ruim drie jaar ge-
leden, woont ze hier. Ze kijkt uit
over de Amstel en straalt. “Wat wil
een mens nog meer? Dit is het
mooiste uitzicht van de stad.”
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De gang.

Bewoner Guus Pfister op zijn kamer. 

‘Dit is het
mooiste
uitzicht
van de
stad’

Lijfelijke
verlangens
Het Parool vroeg vier mensen naar
hun geheime uiterlijke verlangens.
Welke cosmetische ingreep zouden ze
willen ondergaan?

BVB/EvD

Piet Jansen (41), psychoanalyticus,
wil nogmaals een haartransplantatie
ondergaan:

“Ik heb, net als mijn vader, altijd al vrij
dun haar gehad. Vanaf mijn 25ste werd
het erger. Dat vond ik vrij vervelend. Ge-
orge Michael was mijn grote held, hij
had een geweldig kapsel. Dat wilde ik
ook! Ik heb ooit een permanentje laten
zetten, vervolgens ben ik een half jaar
door iedereen uitgelachen. Ook heb ik
twee keer een haartransplantatie
ondergaan.”
“De eerste keer was eind jaren tachtig,
dat waren nog de pioniersjaren op dat
gebied. Dat gebeurde toen nog met een
snee in je hoofd. Van dat litteken heb ik
nog erg lang last gehad, het was echt vrij
pijnlijk. Gelukkig zijn de technieken op
dat gebied enorm verbeterd.”
“Twee jaar geleden heb ik nog een keer
een transplantatie ondergaan. Ditmaal
werden de haarfollikels gesplitst, waar-
bij dus letterlijk nieuw haar in je hoofd
geplant wordt. Dat heeft als voordeel
dat het geen litteken geeft, niet pijnlijk is
en je haar gewoon doorgroeit. Heel effi-
ciënt dus. Het enige nadeel is dat het
heel erg duur is: drieduizend euro kostte
het zeker wel.”
“Toch zou ik  het best nog een keer willen
doen. Op Koninginnedag liep ik door de
stad en zag ik allemaal mannen met
prachtige haardossen. Dan ben ik best
jaloers. Een wilde, ruige kop, dat lijkt me
heel gaaf. Maar ach, het is zoals het is.”
“Momenteel kan ik er best mee leven.
Over vrouwelijke belangstelling heb ik
overigens niet te klagen. Al zie ik men-
sen denken: wat moet dat kleine, kale,
papperige ventje met al die dames?
Maar gelukkig vallen ze op mijn char-
mes, niet op mijn haar.”

Voor FOTO PETER ELENBAAS

Na BEELDBEWERKING FLORIS LOK


