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Als je je geen ijskast
kunt veroorloven

OPINIE

Wie chronisch aan de ziekte van Lyme lijdt, krijgt lang niet
alle behandelingen vergoed en kan door geldgebrek aan-
gewezen zijn op de Voedselbank.

CHANTAL VAN SUNDERT

Pas geleden, toen het heel
hard vroor, zag ik iets wat ik
nooit eerder iemand heb
zien doen in Amsterdam.

Er zat een gesluierde vrouw ge-
knield in gebedshouding, haar ge-
zicht tegen de grond gedrukt. Door
haar sluier kon je haar gezicht niet
zien. Voor haar stond een bordje
waarop je geld kon neerleggen. Ze
had haar handen voor zich gevou-
wen, alsof ze in gebed was.

Het was in feite een smeekbede
om een aalmoes en dat terwijl het
vroor. Het was indrukwekkend; niet
alleen vanwege de dramatische hou-
ding en de temperatuur, maar ook
omdat ze zich helemaal niet be-
woog. Ik denk dat ze haar gezicht
niet durfde te laten zien, uit schaam-
te. Vandaar de bewegingloosheid.

Er zijn echt mensen die zo rade-
loos zijn dat ze hiertoe overgaan. Ar-
moede is overal. En je kunt niet zeg-
gen: ‘Ga dan naar de Voedselbank’,
want wie tussen de mazen van het
net door glipt, valt overal buiten en
kan hooguit bij het Leger des Heils of
het Rode Kruis aankloppen.

Maar misschien was de kwets-
baarheid van deze pose in de vries-
kou, in de harde realiteit van onze
maatschappij nu, wel het totaalpak-
ket van dit indrukwekkende tafe-
reel.

Zelf lig ik af en toe nog net niet op
mijn knieën met een bordje voor
geld voor de deur van een winkel,
maar ik weet maar al te goed wat het
is om niet te kunnen betalen voor de
dingen die je nodig hebt.

Ik ben 44 jaar en in 2010 werd bij
mij de ziekte van Lyme ontdekt. Na-
dat deze zonder het gewenste effect
was behandeld met antibiotica,
werd ik uitbehandeld verklaard door
de artsen. Door deze chronische
ziekte ben ik momenteel niet in
staat om te werken

Ik heb vaak genoeg moeten aan-
kloppen bij mijn natuurgeneeskun-
dige behandelaars voor de behande-
ling van de chronische ziekte van Ly-
me en gevraagd om korting of dat er
iets anders geregeld kon worden, bij-
voorbeeld door spullen te ruilen te-
gen een behandeling.

Mensen met de chronische ziekte
van Lyme krijgen hun behandelin-
gen vaak niet helemaal vergoed en
hebben veel meer behandelingen
nodig dan er vergoed worden. Lyme-

Ook ik heb een
paar weekjes
bij de Voedselbank
gelopen

patiënten staan hierdoor maar al te
vaak in de kou, en niet alleen bij
vriestemperaturen rond deze tijd
van het jaar.

Ook ik heb afgelopen jaar een paar
weekjes bij de Voedselbank gelopen
en geloof me, dat is geen voedsel dat
gezond en lekker is.

Armoede is overal. Niet alleen bij
de vluchtelingen, de bedelaars op
straat, de eenoudergezinnen, maar
ook bij mensen met een onderkende
ziekte die al het geld dat ze hebben,
uitgeven aan hun genezing.

Ik heb hierdoor geen koelkast en
op vakantie ben ik ook al heel lang
niet meer geweest. Ik zou echt heel
gelukkig zijn met een week vakantie
aan zee of in de Ardennen in een ca-
ravan.

Mijn rijkdom zit er echter in dat ik
alles op alles zet om beter te worden
en gelukkig lukt dat nu met behulp
van de juiste mensen. Dat is ‘a kind
of magic’.

Echte armoede zit natuurlijk niet
bij de mensen die geld hard nodig
hebben, maar bij mensen die niet in
hun rijkdom willen of kunnen delen.
Creativiteit om met een bepaalde si-
tuatie om te gaan, zoals met armoe-
de, dat is rijkdom.

Chantal van Sundert is kunstschilder
in Amsterdam en blogt over haar
ziekte op www.chantalvansundertdot-
com.wordpress.com

Bij de voeselbank worden pakketten samengesteld. ,,Geloof me, dat is geen voedsel dat gezond en lekker is.’’
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