
 
 

IBAN NL 89 ABNA 043 725 74 01 BIC ABNANL2A KVK 67290353 RSIN 856915324 

Ringwade 67  
3439 LM Nieuwegein  
t  030 - 3 400 600  
e info@kbo-pcob.nl  
i   www.kbo-pcob.nl 

 
 
 

 
 
Nieuwegein, 17 mei 2021  
  
Betreft: praten mèt senioren 
 
   
Geachte informateur, geachte mevrouw Hamer 
 
Natuurlijk willen wij net zoals alle andere partijen ook onze inhoudelijke punten inbrengen 
als input voor de gesprekken die in de komende week volgen. En dat zullen we zeker doen. 
Maar een ander urgent punt staat wat ons betreft op de agenda. 
 
Afgelopen vrijdag kondigde u aan niet alleen met de politieke partijen in gesprek te gaan, 
maar juist ook met de groepen in de samenleving die getroffen zijn door corona. Hierbij 
noemden u onder andere de horeca, het bedrijfsleven en jongeren. Wat ons zeer raakte is 
dat de senioren in deze samenleving niet door u genoemd werden. 
 
Veel senioren zijn getroffen door het coronavirus. Ruim een jaar hebben zij in isolatie 
geleefd, soms zelfs geheel afgesneden van hun naasten en geliefden doordat zij in een 
verpleeg- of verzorgingshuis wonen.  Zij hebben dierbaren verloren, hebben hun sociaal 
netwerk deels verloren, zagen de zorg afgeschaald worden en dat is in vele gevallen nog 
steeds niet op orde.  Angst domineerde vele maanden hun leven. En tot slot werd in de 
media gesproken over dor hout.  
 
Onlangs vroegen we onze senioren om een wijsheid mee te geven aan de 150 Kamerleden. 
Mevrouw Schimmelpenninck (83 jaar) stuurde de mooiste wijsheid in: Levenswijsheid van de 
ouderen is het kapitaal van de samenleving. Wij gunnen u ook deze wijsheid en willen u 
vragen ook senioren te bevragen op de toekomst van morgen.  
 
Ik hoop dat u onze oproep ter harte neemt. Betrek senioren. Praat niet over hen maar met 
hen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Marcel Sturkenboom, 
directeur 
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