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Oud en afgeschreven
Deze week werd bijzonder
uitgekeken naar de versoepeling
der regels, die ons gezonder
houden, binnen onze grensafbakening.
Weinig nieuws voor de verruiming.
Geduld discipline op de 1,5 meter grens.
Duidelijk. ja zeker deze bekrachtiging.
Regels, regels voor ieder mens.
Daarbij de wens onzer economie,
het virus te willen ontstijgen.
Desnoods ten koste van de zorgeconomie.
Twee economieën die snakkend hijgen.
Beleid wordt aangereikt door RIVM.
Het kabinet neemt de besluiten.
virus geleerden, met terecht krachtige stem,
overstemmen het zachte ethisch gefluister.
Er zijn vele bejaarden in ons land,
die kennelijk hun stem hebben verloren.
Velen zijn opgesloten achter glas en wand.
We laten hen eenzaam en gaan ze niet storen.
Overheid kom van uw troon getreden.
Beëindig de eenzaamheid der senioren.
Laat hen met familie onmiddellijk per heden,
weer tot hun partners en familie behoren.
Noot; Met mijn leeftijd van 91 jaren mag ik mij tot de bejaarden van onze
maatschappij rekenen. Vele bejaarden of hun mantelzorgers weten donders
goed het besluit voor een IC of een andere lijdensweg te kiezen voor ja dan wel
nee. Het onmenselijke scheiden der bejaarden kan opgeheven worden niet
door de overheid, maar door het management der verzorgingstehuizen in
samenwerking met de cliëntenraden en de bejaarden met hun mantelzorgers.

In dit kader zag ik twee bekenden die de zorg om de bejaarden al langer met
succes aan de kaak hebben gesteld. De twee waren te gast in de uit zending
van Wakker Nederland op zondagmorgen, mevrouw Karin Gaemers en de heer
Hugo Borst.
Zij hielden een warm en indringend pleidooi voor het stopzetten van de
verbodsregel de bejaarden niet te mogen bezoeken.
Ik sluit mij aan bij hun dringende oproep de ethiek bij de besluitvorming der
geleerden voor 100% te betrekken.
Ik heb mijn vrouw, na 60 jaren trouw aan elkaar, vijf jaren mogen verzorgen en
aansluitend haar mogen begeleiden in het verzorgingstehuis de Zevenster in
Zevenhuizen. Haar lijden had alles wat je niemand wenst. De verzorginbg in het
tehuis was boven alle lof verheven.
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