
Corona 
 

Wat ben je vreemd, wat ben je raar  
Zo onbekend en nog zo onwaar  
Maar ineens ben je een feit  

En hoop je dat je werk er niet onder lijdt  
 
De bewoners van ons huis  

Zo kwetsbaar, zo complex, zo in hun thuis  
We zorgen met ons hart en gevoel  
Omdat we comfort willen dat is ons doel  

 
Onze bewoners zo op leeftijd en kwetsbaar  
Niet opgewassen tegen het Covid gevaar  

De dreiging die er al maanden heerst wordt waar  
De eerste echte besmetting in ons team is daar  
 

Alle radars in de hoofden gaan draaien  
Toch proberen we geen paniek te zaaien  
We zitten in quarantaine met afdeling 3  

Om af te wachten of het menens wordt of niet  
 

Onze bewoners willen eruit  
En hebben dit ook met veel verdriet geuit  
Het even niet mogen halen van de krant  

Of fietsen op tv in het mooie Nederland  
 
Het gevoel van verdriet angst en boosheid  

Is lastig als je al aan dementie lijdt  
Dit uit zich in ander gedrag  
Wat begrijpelijk is en ook mag  

 
Toch opgesloten zitten op een afdeling voor 10 dagen lang  
Maar ondanks de inzet van vele lieve mensen zijn bewoners gewoon heel erg bang  

En terecht want wat er mogelijk kan gebeuren  
Is voor velen erg te betreuren  
 

8.5 uur per dienst aangewezen op elkaar  
Je team, je collega en de angstige bewoners daar  
Je voelt je vreemdeling en alleen  

Want er is veel aan de hand om ons heen  
 
De belemmering die ons is opgelegd  

Is echt niet makkelijk zo op zijn zachtst gezegd  
De druk op je eigen team wordt groot  
Ondanks alles voor bewoners een vrolijke noot  

 
De 1000% procent inzet is waar getoond  
Er met elkaar voor staan is gekroond  

Maar wat voelde we ons soms alleen  
En we misten dan wel andere afdelingen om ons heen  
 

  



Wellicht komen we allemaal aan de beurt?  
En denk dan niet het is die afdeling waar het gebeurt  

Wees lief voor een ander en denk mee  
Waardering dat voel je, dat klinkt heel cliché  
 

Een kopje koffie in de lift, of even bellen  
Er is zoveel te vertellen  
Maar het ontgaat soms in de hectiek van de dag  

En ver van je bed show, ook dat mag  
 
De boodschap moet zijn let op elkaar  

Het zit hem zelfs in een klein gebaar  
Samen staan we sterk en kunnen we dit aan  
Tenslotte moeten we dit proces ook ondergaan  

 
Onze bewoners hebben ons meer dan nodig 
Daarbij is liefde voor elkaar niet overbodig  

Denk aan een ander en verplaats je in een situatie  
Dat geeft ruimte voor begrip en acceptatie  
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