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Samen eten is gezellig
Paprikasoep, konijn met pruimen, appelmoes en peterseliepuree, en een koekje als dessert. Dat is vandaag het menu van 
Magda en Jenny. Magda bezorgt warme maaltijden aan huis voor het Zorgbedrijf Roeselare, Jenny is een vieve dame van 
tachtig die alleen in een flat woont. Vandaag eten ze voor het eerst samen.
tekst bart van moerkerke beeld stefan dewickere



mens en ruimte sterk werk 
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Op 18 oktober stelde het Zorgbedrijf Roe-
selare, waarin alle zorgactiviteiten van 
stad en OCMW zijn ondergebracht, een 
nieuwe gratis dienstverlening voor. De 
medewerkers die ’s middags de warme 
maaltijden aan huis leveren, blijven ook 
af en toe bij de klanten eten. Uit een on-
derzoek van het Zorgbedrijf naar de eet-
gewoonten van zijn klanten is namelijk 
gebleken dat ongeveer twee derde regel-
matig alleen eet, de helft doet dat zelfs 
elke dag. Daar zijn mensen bij die zich 
soms eenzaam voelen, maar ook zeer 
actieve ouderen die nog regelmatig be-
zoek krijgen van hun kinderen of klein-
kinderen en aan activiteiten van onder 
meer het dienstencentrum deelnemen. 
Het idee dat de meesten het aangenaam 

vinden af en toe eens met iemand samen 
te kunnen eten en ondertussen een bab-
beltje te doen, groeide uit tot het nieuwe 
project. 

Op weekdagen zijn er elke voormiddag 
acht medewerkers van de dienst Warme 
Maaltijden aan Huis onderweg. Het is de 
bedoeling dat ze één keer per week aan 
het eind van hun ronde ergens aan tafel 
schuiven, op vraag van de klant uiter-
aard. ‘Elke medewerker bezorgt tussen 
9.30 en 12.30 uur ongeveer vijftig maal-
tijden aan huis. Dat betekent dat er geen 
tijd is voor een babbel,’ zegt Magda, die 
er in 1980 al bij was bij de start van de 
dienst. ‘Als je blijft eten, is er wel gele-
genheid om te praten en elkaar beter te 
leren kennen. Om er iets speciaals van te 
maken breng ik behalve twee maaltijden 
ook een picknickmand mee. Daarin zit-
ten papieren onderleggers, borden, kom-
metjes, bestek, glazen, een fles water en 
servetten. Na de maaltijd neem ik alles 
weer mee, er blijft geen afwas achter.’

Jenny woont al vier jaar alleen in een 
flat vlak bij het stadscentrum. Ze is een 
opgewekte en actieve dame van tachtig, 
met opvallende pretoogjes. ‘Ik heb voor 
het eten altijd mijn plan getrokken tot-
dat ik vorig jaar in september mijn pols 
brak bij een val. Ik kon niet meer koken. 
Mijn schoondochter heeft er toen voor 
gezorgd dat Magda of een van haar col-
lega’s – ze zijn allemaal vriendelijk, echt 
waar – mijn middagmaal kwam bren-
gen. Nu is mijn pols genezen, maar ik be-
stel nog drie keer per week een maaltijd, 
op maandag, woensdag en vrijdag. De 
porties zijn zo groot dat ik vaak nog wat 
overhoud voor de andere dagen. En is dat 
niet het geval, dan kook ik zelf. Elke dag 
zelf voor mijn eten zorgen, zou lastig zijn 
omdat ik niet zo goed meer ter been ben. 
Boodschappen doen is moeilijk. Ik haal 

zelf nog de kleinere dingen in een win-
kel vlakbij, mijn zoon komt de grote en 
zware boodschappen brengen.’

Vandaag eten Jenny en Magda voor het 
eerst samen. Jenny vertelt over haar werk 
vroeger in de cichoreifabriek, over hoe ze 
na de geboorte van haar zoon thuis bleef 
– ‘Dat ging toen zo’ –, over haar klein-
kinderen en haar achterkleinkind – ‘Er 
is een tweede op komst’ –, over haar drie 
parkieten Picootje, Pluiske en Mutske. 
Ondertussen gaat alles vlot naar binnen 
– ‘Het is altijd lekker, ik ben een echte 
soepman en ik eet zeer graag’ –, veel 
overschotjes voor morgen zullen er niet 
zijn. Magda heeft alle tijd, ze moet straks 
niet meer werken. ‘Normaal hebben we 
ongeveer drie kwartier de tijd, maar van-
daag is er helemaal geen haast bij. Dat 
maakt het nog aangenamer.’ Ook Jenny 
is in haar nopjes met het gezelschap. ‘Sa-
men eten is toch plezanter dan alleen, 
hoewel ik goed alleen kan zijn. Ik ver-
veel me nooit. Ik heb mijn woordzoekers, 
de televisie, mijn handwerk. Ik krijg re-
gelmatig bezoek van mijn zoon en mijn 
kleinkinderen. Ik ga geregeld naar bui-
ten, want ik moet in beweging blijven. Ik 
gebruik dan een looprekje. Ik neem ook 
elke donderdagnamiddag deel aan een 
hobbyactiviteit in het dienstencentrum 
Schiervelde. Nu ben ik een sjaal aan het 
breien, ik zal hem eens tonen. We maken 
ook wenskaarten. Voor mijn achterklein-
kindje had ik laatst een uil geknutseld uit 
een dennenappel. Ik doe dat zeer graag.’ 
Het is intussen al voorbij één uur. De 
picknickmand is leeg. Op het koekje na. 
Dat is voor vanavond. 
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