Ervaringen

Aafke Muller (42) – gastvrouw

‘Mensen die mij goed kennen, zullen over mij zeggen dat ik voor iedereen zorg. Of het nu thuis is
voor mijn man en drie kinderen of voor de cliënten op het werk. Ik vind zorgen voor anderen ﬁjn
om te doen. Ik heb graag contact met andere mensen en ben er graag voor hen.'

Extra helpen
In verband met de druk op de zorg door de coronacrisis, zag ik bij verschillende zorgorganisaties
oproepen langskomen, waarbij werd gevraagd om extra hulp. Ook als je geen zorgachtergrond
hebt, kun je waardevol zijn. Dat sprak mij meteen aan. Ik heb gesolliciteerd, onder andere bij Rivas
Zorggroep, die vacatures had voor gastvrouwen voor de corona zorg-unit.
Veel en vanalles
Ik heb geen moment getwijfeld en geschreven. Een paar dagen later al werd ik gebeld met de
vraag wanneer ik kon beginnen. Het is heel snel gegaan en ik werk nu alweer een paar weken als
gastvrouw. Het is veel en vanalles. Heerlijk en precies wat bij mij past! Zo ontvang ik de bezoekers
van de cliënten, doe ik allerlei klusjes en help ik de zorgmedewerkers als zij iets nodig hebben. Ik
bereid en breng ik ook de maaltijden bij de cliënten als de zorgmedewerkers daar door drukte
geen tijd voor hebben.
Dit werk vind ik echt heel ﬁjn om te doen. De omstandigheden zijn niet altijd leuk, want mensen
zijn ziek en maken ook veel leed mee. Toch kan ik dat heel goed achter mij laten als ik weer thuis
ben, waardoor ik als ik aan het werk ben de mensen voor de volle 100 procent aandacht kan

geven die zij nodig hebben. Graag kom ik echt in contact met de cliënten om hen bij te staan op
moeilijke momenten. Maar er wordt ook genoeg gelachen hoor. Gelukkig maar. Ik krijg echt
kippenvel bij iedere cliënt die met ontslag gaat. Die cliënt die een dag voor zijn huwelijksjubileum
weer naar huis mocht en bij zijn vrouw kon zijn, vergeet ik niet zo snel. Echt fantastisch was dat.
Na 17 jaar administratief werk is deze baan een hele positieve en welkome nieuwe kans voor mij.
Zelfs zo groot dat ik besloten heb om over te stappen naar de zorg. Ik zie daar ook erg naar uit.’

Naar het overzicht

