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ACHTERGROND UITJE MANTELZORGERTJES
Zaterdag vertrokken drie bussen met 150 jonge mantelzorgers
naar Walibi, mogelijk gemaakt door de stichting Gewoon Verdiend
uit Assen. ,,We mochten gewoon genieten.’’

¬ Ter afsluiting van een geslaagde dag gaan de kinderen samen op de foto.
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Eén dagje pretpark en
denken
niet aan thuis denk
enken
Inki de Jonge
ASSEN Ilona staat tegenwoordig pas
om zeven uur op. Dat kun je bijna
uitslapen noemen; een half jaar geleden ging de wekker om half zeven,
omdat ze ontbijt moest maken voor
haar moeder en zorgen dat ze haar
medicijnen kreeg.
Maar nu komt Thuiszorg en hoeft
ze alleen nog tussen de middag naar
huis. Ilona is blij. Het gaat iets beter
met haar moeder. Ze heeft diabetes
en nog iets, een woord dat Ilona na
enig nadenken zorgvuldig langzaam
uitspreekt: ‘Polyneuropathie’. De
medische term klinkt vreemd uit
een 12-jarige mond. Maar Ilona, en
met haar vele andere jonge mantelzorgers in Nederland, bezigen dat
soort woorden dagelijks. Ze zorgen
voor hun ouders en hebben het daar
zo druk mee dat je bijna zou vergeten dat ze kinderen zijn.

‘We hebben in
de achtbaan
gezeten en alleen
maar gelachen’

Zaterdag mocht Ilona even net zo
oud zijn als haar kalenderjaar. Ze
vertrok met 150 andere jonge mantelzorgers uit Assen in drie bussen
naar pretpark Walibi. ,,Ze zeiden in
de bus: ‘Vandaag is het feest. Jullie
hoeven niet aan thuis te denken, alleen maar te genieten.’ Nou”, zegt
Ilona. ,,Dat hebben we gedaan!’’
Het uitje werd georganiseerd door

de stichting Gewoon Verdiend uit
Assen, vanuit de grondgedachte dat
een kind op z’n minst een keer per
jaar gewoon kind moet kunnen zijn.
De actie vond brede steun. Bussen
werden gratis ter beschikking gesteld, oma’s bakten cake voor onderweg, supermarktklanten spaarden
massaal kortingsbonnen voor de entreebewijzen. Pretpark Walibi verzorgde zaterdag een speciale ontvangst met goodybags voor de kinderen.
Ilona: ,,Ik ben overal in geweest,
alleen niet in de El Condor, en ook
niet in de Goliath. Verder heb ik in de
achtbaan gezeten met Floor. En we
hebben alleen maar gelachen.’’
Alleen Assen telt al tweehonderd
jonge mantelzorgers. Initiatiefneemster Carla Oortwijn hoopt dat
de actie zich als een olievlek door
heel Nederland zal verspreiden. Ilona was er zo blij mee als een, ja, kind.

