
LAEVE MAEKERS

Als ik om me heen kijk, dan word ik 

er vrolijk van. Ik ben weliswaar slecht 

ter been en mijn gezondheid laat de 

laatste jaren wat te wensen over, maar 

de muzikale wandeling ‘Amuzant’ in 

Meerlo laat ik me niet ontzeggen. 

Drie prachtige huifkarren staan klaar.  

Het ziet er feestelijk uit. Mijn dochter 

heeft me zojuist afgezet. Terwijl ik 

nog geniet van de gezellige drukte 

om me heen, komt Truus al naar me 

toe. ‘Zal ik je begeleiden naar je plek 

in de huifkar’, vraagt ze vriendelijk. Ze 

geeft me een arm en samen lopen we 

er naar toe. Een tweetal bekenden uit 

Tienray zie ik al zitten. Keuvelend met 

elkaar, zoals ik ze ook altijd zie keu-

velen in de SamenUitBus. Ik herinner 

me dat de muzikale wandeling 

inderdaad ook in het maandpro-

gramma van de SamenUitBus 

stond. Truus weet hoe het zit. 

‘Dit jaar werkt Naoberzorgpunt 

Meerlo samen met de Samen-

UitBus’ vertelt ze. ‘We zijn sinds 

kort ook betrokken bij een op 

te richten Naoberzorgpunt in 

Tienray. Vandaar’. Goed voor-

beeld doet  goed volgen, schiet er door 

mijn hoofd en ik geniet nóg meer van 

het grote aantal vrijwilligers om me 

heen. Het zijn er zóveel dat het bijna 

lijkt alsof er voor elke passagier eentje 

is! Ik denk terug aan mijn eigen actie-

ve tijd als vrijwilliger. Nooit heb ik er 

toen bij stilgestaan hoe dankbaar ie-

mand zich kan voelen, wanneer die als 

vanzelfsprekend wordt ondersteund. 

Letterlijk bij de arm wordt genomen, 

zoals Truus nu bij mij doet. Zó voelt dat 

dus, bedenk ik tevreden. En met terug-

werkende kracht word ik ook nog een  

beetje trots op mezelf.  Er klinkt muziek 

uit de huifkar. Genieten...

Annie Laevemaeker

Vrijwillig genieten!

De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat 
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw 
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven. 
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?


