
 
 

Column: Een rommelige kookdienst 

Deze column is in maart 2021 verschenen in het blad Gezinsgids.  

 

Anja Fraanje-van Reenen werkt als vrijwilliger bij Norschoten Hospice Barneveld. Een half jaar lang vertelt ze in 

columns over mooie, verdrietige en aangrijpende momenten die ze meemaakt in haar werk. 

 

Een rommelige kookdienst 

 

Na veel gehaast en kletsnat kom ik bij de hospice aan. Wat een drukte is het hier, o ja er is een 

verkoping. Door het uitlopen van een andere bezigheid en door de regen ben ik wel een half uur te 

laat. Gauw naar de toilet om droge kleren aan te trekken die ik uit voorzorg al had meegenomen. De 

vorige vrijwilligster blijft gelukkig tot ik er ben dus dat geeft toch een beetje rust. Als ik binnenkom 

zie ik geen vrijwilligster. De verpleegkundige zegt dat ze al een half uur geleden gegaan is i.v.m. 

problemen thuis. Vervelend maar blijkbaar heeft ze het zonder haar ook gered. 

 

In de huiskamer zit één van onze gasten bij de tafel. De anderen zijn op hun eigen kamer. Om half vijf 

ga ik eten koken en maak ik tussendoor af en toe een praatje met hem. We eten vanavond vis met 

worteltjes. Ik doe m’n best maar voel me door al het gehaast niet echt op m’n gemak, ronduit 

gestrest. De verpleegkundige lijkt het te merken, voor m’n gevoel kijkt ze me af en toe onderzoekend 

aan maar ik doe of ik het niet in de gaten heb. 

 

De vrouw van de man in de huiskamer eet vanavond ook mee. Ze helpt eerst op de verkoping dus we 

moeten wachten tot ze er is. Als ik het eten klaar heb breng ik het eerst bij de andere gasten en dan 

wachten we tot mevrouw komt. Als ze er eindelijk is en ziet dat ik vis gekookt heb zegt ze dat ze echt 

geen vis lust. Wat nu? Ze is makkelijk en wil wel alleen worteltjes met aardappels eten maar dat vind 

ik echt niet kunnen. Na een zoektocht in de diepvriesvind ik iets dat gauw klaar is. Ik doe het met 

liefde maar ik voel dat m’n toch al gestreste stemming er niet beter op wordt. We eten samen, toch 

ook wel weer gezellig met mensen die ik inmiddels aardig goed ken. We praten over van alles. 

Natuurlijk ken ik ook weer mensen die zij ook kennen. We komen er achter dat ik in hun dorp op 

school heb gezeten dus dan komen er allerlei herinneringen voor de dag. 

 

Na het eten haal ik de lege borden op van de andere gasten en zet ze in de afwasmachine. Ik wil het 

ook nog graag opruimen voordat de volgende vrijwilligster komt maar dat lukt door alle vertraging 

niet meer. Zo komt er een eind aan een voor mij rommelige dienst. 

 

Al ging het deze keer niet zoals ik graag wil, heb ik hier toch van geleerd. Geleerd om geen dienst te 

doen waar ik niet goed de tijd voor heb. Als er echt nood is kan ik ook een halve dienst doen, of soms 

kan het ook anders opgelost worden, dat de ene vrijwilligster iets langer blijft en de andere iets 

eerder komt. Als ik zelf niet rustig ben voelt dat voor onze gasten ook niet fijn. Al lijkt het soms niks 

te worden kan ik er toch weer van leren, daar zijn we nooit te oud 


