“Alleen wonen
w
n en to
och niiet een
nzaam
m zijn!!”
Augustaa Van Tongerrloo (84) koo
os bijna een jaar geleden
n voor een serviceflat inn Berkven. Met
M een
klein hartje, geeft ze
e toe. Maar na een eerstte periode van
v gewenning, is ze meeer dan opgettogen
er prima”, zeegt ze. “Ik vo
ond hier gem
moedsrust vooor mezelf en
n mijn
met haaar keuze. “Ik voel me hie
familie.””
Zoals in elke servicefflat is er ookk op het knussse appartem
ment van Aug
gusta Van Toongerloo een
n
draadlozze noodknop
p waarmee de
d bewonerss om hulp kunnen roepen
n. “Maar ik ddraag dat ding niet
op mij hoor”, bezweeert zij met fo
onkelende o gen. “Ik voel me goed. Ikk leg die afst andbedienin
ng nog
v
écht oude mensen.””
ver weg. Dat is iets voor
Daarmee is de toon gezet. Ondanks het gem
mis van haar echtgenoot
e
die
d een jaar ggeleden overleed,
kijkt dezze bewoonster van Berkvven zo positieef mogelijk naar
n
het leve
en. “Ik woondde heel mijn leven in
Brasschaaat”, zegt ze. “Maar toen
n mijn man sstierf wou ik niet alleen in
n dat grote hhuis blijven. Omdat
O
mijn zoo
on in Geel wo
oont, ging ik hier op zoekk naar een nieuw begin. Maar ik wouu absoluut ge
een
rusthuisssfeer. Ik wou
u iets met prrivacy, waar ik op mijn rittme kan leve
en. Dat heb i k hier gevon
nden.”

Augustaa Van Tongeerloo poseerrt fier in haarr knusse app
partement.

Gemakkkelijk was hett niet, geeft Augusta Vann Tongerloo toe.
t “Ik miste mijn man een mijn omggeving”,
blikt ze tterug op haaar eerste daggen in Berkveen. “Maar ik werd hier eccht goed opggevangen. Ik voelde
me welkkom en geresspecteerd. Want
W
er werdd veel aangeboden, maar niets opgeddrongen. Ik had
h bij
mijn eerrste bezoek een
e zeer goe
ed gevoel bij de uitbaterss van Berkven. En dat goeede gevoel heeft
h
me
niet bed
drogen. Ik vond hier een gemoedelijk
g
ke en huiselijke sfeer waa
ar ik me tochh heel vrij voel.
Bovendiien weet ik dat
d mijn zoon
n gerust is enn zich geen zorgen
z
hoeft te maken ovver mij. En va
aak kan
komen o
omdat ik dich
ht bij hem woon.
w
Dat hij gemoedsrusst heeft, geeft mij ook ruust.”
Volgens Augusta verrschilt wonen
n op Berkvenn weinig van het huren van
v een ‘gew
woon’ appartement.
n hoop voorddelen zijn”, vindt
v
zij. “Ik zit
z op de verddieping en heb een
“Het verrschil is vooral dat er een
prachtigg uitzicht oveer de natuur. Het apparteement is uitsstekend geïso
oleerd want ik hoor nooiit lawaai
van bureen of op de gang.
g
En er zijn de dienstten van de eiigenaars waa
ar ik gebruikk kan van maken als

ik dat zeelf wens. Want ze dringen
n echt niets aan me op. En
E de inrichtting van het aappartement is van
grote kw
waliteit, net alsof
a
je een ‘gewoon’
‘
nieeuw appartement zou hu
uren.”
Veel bejaarden vrezeen de eenzaa
amheid als zze op een flatt gaan wonen. “Dat hanggt voor een stuk
s
van
jezelf af””, oordeelt Augusta.
A
“Ik ben
b niet vann hier en kende dus niemand. Maar ikk koos er als snel
voor om
m niet alleen in mijn keukkentje te kok en. Ik ging in
n op het aanb
bod om sam en te eten met
m de
andere b
bewoners. Zo heb ik gega
arandeerd e en gevarieerrd, lekker en gezond mennu, maar ookk een
gezelligee omgeving om
o te eten. Ik
I leerde al ssnel veel and
dere bewoners kennen. W
We blijven va
aak lang
nakeuveelen na het eten.”
e

“Alles iss hier goed geregeld.
g
Maaar je moet h
het zelf aangeenaam makeen!”

De andeere bewoners zijn, net alss Augusta, alllemaal zelfsttandige en zelfbewuste ffiere mensen
n. “Veel
bewoneers zijn al sneel goede bure
en gewordenn”, zegt ze. “We kunnen al eens bij ellkaar binnen lopen.
Zonder tte overdrijveen. En als je dat
d wil, kan jje hier buiten
n in de natuu
ur wandelen . En daar heb je ook
snel gezelschap. Nett zoals je kan
n ingaan op vvoorstellen van
v de eigena
aars voor uittstappen. He
et is zoals
dingen. Het hangt
h
allemaal van jezelff af. Hier is allles te vinden
n wat je nod ig hebt. Maa
ar om
in veel d
het aanggenaam makken, moet je ook zelf ietss doen hé.”
Augustaa Van Tongerrloo aarzelt niet
n als we haaar vragen of
o ze Berkven
n zou aanbevvelen. “Absoluut”,
el mensen niet aangenaaam is. Je laatt nu
klinkt heet overtuigd.. “Ik weet dat de stap zettten voor vee
eenmaal je vertrouw
wde thuisomgeving achteer. Maar je moet
m
de realiteit nu eenm
maal aanvaarrden.
m je terecht in een aange
ename, warm
me en huiselijke omgevin
ng. Dit is gee n groot instituut. Er
Hier kom
is een grroot modern
n comfort en een heel gooede dienstve
erlening Maa
ar het belanggrijkste is no
og steeds
dat je hier als volwassen mens wordt
w
geresppecteerd. Nie
emand beslisst in mijn pla ats. En dat iss voor
ote gerustste
elling.”
mij wel eeen heel gro

