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BERCHEM

Een hechte, diepe vriendschap. Die is er sinds kort tussen Maria
Verbruggen (83) en tv-kok Jeroen Meus. Sinds zijn passage in het
woonzorgcentrum Sint Anna in Berchem voor zijn nieuwste tv-pro-
gramma ‘Goed Volk’ is haar leven veranderd. «Met die jongen pra-
ten heeft me een volledig andere kijk op het leven gegeven.»
SASKIA CASTELYNS

Maria verder. «En niet alleen dat
iedereen plots aan tafel zat met
àlletandenin», lachtze.Hetvoor-
beeld: zelf mailt ze nog geregeld
met Meus. «Drie dagen geleden
nogstuurdehijeenmailtje.Omte
latenwetendateenfragmentvan
de aflevering op het praatpro-
grammaReyers Laat zouworden
uitgezonden.»

In haar kamertje in het woon-
zorgcentrum in de Floraliënlaan
in Berchem valt het meteen op.
Maria Verbruggen (80) heeft zelf
geen kinderen - en dus ook geen
kleinkinderen-maardemooi in-
gekaderde foto van een guitig
tweejarig pagaddertje aan de
muur springt in het oog. En als je
de foto van dichterbij bekijkt, zie
je meteen de sprekende gelijke-
nis. George gelijkt als twee drup-
pelswater op zijn bekende vader
Jeroen Meus. «De laatste opna-
medaghadikgevraagddiekleine
mee te brengen. En hij heeft dat
gewoon gedaan. Schitterend
toch?», verteltMaria.
Samen met tientallen bewoners
van het woonzorgcentrum Sint
Anna steelt ze volgende week
maandag om 20.40 uur de show
indetweedeafleveringvan‘Goed
Volk’, het nieuwe kookprogram-
mavanMeus.Maardathijdaarin
meerdoetdanindepottenroeren
bij de mensen die worden opge-
voerd inhet programmastaat als
eenpaalbovenwater.Viadekeu-
ken wil het programma de ziel
van enkele bijzondere gemeen-
schappenbloot leggen.

Mailtjes sturen
Net voor de zomer passeerde de
televisieploegvanEéninhetcen-
trum in Berchem, en vandaag
wordternogovergesprokenalsof
het gisterenwas.Niet alleendoet
de gedachte aan zijn verrukkelij-
kespiegeleiereniedereenhetwa-
ter weer in de mond lopen en
worden de echte stukjes asperge
indeaspergesoepgemist,ookzijn
aanwezigheid heeft een enorme
impactnagelaten.
«Dat heeft hier iets teweeg ge-
bracht, dat is ongelooflijk», gaat

Maria, met roots in Turnhout,
maarophaar23stenaarAntwer-
pen getrokken, is dan ook een
‘hippe bewoner’, zoals datwordt
gezegd. Ze zit op Facebook, leest
alle ‘boekskes’enzegtal9jaarge-
lukkig te zijn in haar kamertje in
Sint Anna. Maar ze heeft in haar
leven tochookmetveelpersoon-
lijke dingen geworsteld. Dingen

Debewoners vanSintAnna krijgen vaak verrassingen.Onlangs nogmaaktenminipaardjes er hun opwachting.

GeorgetteVanGeertruyden(80)
en Kitty Hazen (81) zijn al even
grote fans van de tv-kok. Van
zijnheerlijkeeten,maarookvan
zijn stijl. De siamese tweeling,
zoals dehartsvriendinnenwor-
den genoemd, zitten respectie-
velijk 4 jaar en 6 jaar in Sint
Anna.Hétpronkstukvanhetbe-
zoekvanMeus is voordedames
een foto waarop hij de achter-

kleindochter van Georgette
knuffelt.«Axanawashiernetop
bezoek tijdens de opnames en
hij stond er spontaan ophaar te
knuffelen.«Zo’nopenhartigeen
lieve, aangenamemens.Weke-
ken alle dagen uit naar zijn be-
zoek. We hebben van hem ge-
leerddatvriendelijkheidtenop-
zichte van anderen goudwaard
is. Dat besef is er nu gewoon

meerhier inhetcentrum.Wele-
ven hier tenslotte met 360 sa-
men,maartochisernietmet ie-
dereeneenevenamicaleband.»
Dat de dames vanaf maandag
wel eens BRB’s - bekende rust-
huisbewoners - kunnen zijn,
deert hen niet. «Dat ze maar
handtekeningenkomenvragen
op straat.We geven zemet veel
plezier.» (SCA)

De fotowaaropJeroen
het achterkleinkind van
Georgette vasthoudt,
koesteren ze allebei

als een schat.

HartsvriendinnenGeorgette enKitty. Foto’s De Scheirder

Georgette en Kitty: «Elke dag uitgekeken naar zijn bezoek»

die ze nu allemaal gedeeld heeft
metMeus.
«Ik kon mijn verhaal eens kwijt.
Want wie luistert er anders naar
ons? Als je ouder wordt, denk je
‘s nachts veel meer aan trieste
dingen. Ikwasookveelbezigmet
de dood en het besef dat ditmijn
laatstehoofdstukis.Maardiejon-
gen is een therapie voor mij ge-
weest. Hij is zo spontaan, zo im-
pulsief, maar vooral een echte
mens van vlees en bloed. Hij is
eringeslaagdmijtedoenbeseffen
dat ik tochvooral eenmooi leven
heb gehad. Hij heeft mij een an-
dere kijk gegeven op mijn leven
alsoudevrouw.»

Elke dag opgetut
OverdeheletelevisieploegisMa-
ria trouwenséénenal lof. «Dere-
gisseuse was zwanger tijdens de
opnames. Ze heeft mij een ge-
boortekaartje gestuurd. Mijn
vriendenkring is letterlijk groter
geworden. En ja, dat is een ge-
beurtenis hé, zo’n ploeg over de
vloer. Ik heb me elke dag een
beetje opgetut. Iets dat ik nor-
maal nooit doe.Maar demensen
mochten me toch niet elke dag
metdiezelfdegroeneblouseoptv
zien, zeker.»
Naar de aflevering aanstaande
maandag wordt met grote ver-
wachting uitgekeken. Voor de
vroege slapers wordt ze opgeno-
men zodat die ze de andere dag
kunnen bekijken. «Maar het is
ook wat dubbel», legt directeur
StevenVermeiren uit. «Er zijn in-
tussendriemensenoverledendie
ookaanbodkwamen.Wehebben
denabestaandengevraagdofVRT
zemoest schrappen,maardaar is

maaréénfamilieopingegaan.Op
zich is dat ook wel een prachtige
herinneringvoor later.»
Waarom een woonzorgcentrum
aanzoiets ingrijpendalstelevisie-
opnamesmeedoet?«Heelsimpel.
Wewillen tonendathethierniet
alle dagen kommer en kwel is.
Een‘bejaardentehuis’,datzeggen
we bijvoorbeeld niet meer. Dat
klinkt zo negatief en van dat
beeldwillenweaf.Alles is zover-
anderdtegenoverde instellingen

van vroeger met alleen maar
strikte regels.Omhoe laatwildie
bewoner eten? Daar houden wij
nuwel rekeningmee.Niet alleen
wanneerhetonsuitkomt.»
Stedelijke woonzorgcenra zijn
openbare bedrijven en daar ge-
beuren ook leuke dingen, stipt
Vermeiren aan. Dat het bij Sint
Anna wel heel dikwijls feest is,
bewijst nog het recente bezoek
van de knuffelpaardjes Cornetto
en Twister. Het aaien van de
paardjeswektstimulerendeprik-
kelsopbijdevaakdementerende
bejaarden.Maar toen bezorgden
ze de bezoekers vooral veel ple-
zier en hilariteit. «Die paardjes
komen trouwens in oktober te-
rug», besluit Vermeiren nog. «En
op zaterdag 13 september hou-
den we een opendeurdag. Voor
iedereen die wil, ook de buurt.
Om eens te tonen hoe het hier
echt aan toegaat.»

Die jongen is een
therapie voor mij
geweest, hij deed
me inzien dat ik een
mooi leven heb gehad

JeroenMeus in gesprekmet een rusthuisbewoonster.«Als Jeroen kwam, had iedereen plots zijn tanden in.» Foto VRT

De tv-kok kookte ook voo
r de bewoners. Over zijn soepmet

asperges of spiegeleieren
wordt nunog gesproken. Foto VRT

MariaVerbruggen in haar kamer,met aan
demuur rechtsboven een foto vanGeorge,

het zoontje vanJeroenMeus.

Jeroen Meus, held van het rusthuis
Bewoners Sint Anna deelden week lang lief en leed met tv-kok


