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'Ik moet eigenlijk een operatie hebben, maar de dokter zegt dat mijn hart dit niet aan kan. 

Toen ik jong was had ik een sterk hart maar door alle moeilijkheden is mijn hart zwak 

geworden. Ik ben 18 jaar getrouwd geweest met mijn eerste vrouw; we hadden samen 3 

kinderen na 18 jaar is zij overleden. Ik ben hertrouwd met een vrouw die al 2 kinderen had. 

Mijn oudste zoon werkte bij de politie en die is van de één op de andere dag verdwenen. 

Niemand heeft meer iets van hem gehoord to de dag van vandaag. Het verhaal gaat dat hij is 

vermoord door een zoon van mijn tweede vrouw, uit wraak, omdat die was opgepakt door de 

politie waarvan mijn zoon de leiding had. Hij was opgepakt omdat hij een meisje had 

verkracht en daarvoor in de gevangenis kwam. Tot de dag van vandaag doet me dit ontzettend 

veel pijn. Met mijn tweede vrouw ben ik 20 jaar getrouwd geweest totdat ze op een dag tegen 

me zei: "geef me al je geld,  ik vertrek bij je en ga bij m’n zoon wonen". Ik heb mijn geld 

gegeven en ze heeft ook nog bijna alle meubelen uit het huis meegenomen en is vertrokken. 

Ze heeft me veel leed bezorgt. Ik zat na haar vertrek alleen thuis en mijn gedachten gingen 

altijd uit naar alle nare dingen die me waren overkomen in mijn leven. Totdat iemand me 

vertelde over het ouderencentrum dat was geopend. Ik ben er heen gegaan en vanaf de eerste 

dag vond ik het geweldig. Bij het centrum heb ik vrienden gemaakt, doen we dingen samen en 

voel je je niet meer eenzaam. We krijgen goed te eten, vieren de verjaardagen samen, gaan 

soms een dagje uit en vertellen over ons leven. Elke week gaan we onder de douche en 

worden onze kleren gewassen en kan ons haar op zijn tijd geknipt worden.' 

 


