“H
Hier kan
k ik m
meze
elf zijn”
“Het is n
niet omdat ik 81 jaar ben
n, dat ik niett meer weett wat ik wil.” Deze uitsprraak typeert Lea Van
Rompaeey ten voeten uit. Als vrijgevochten vvrouw met veel
v levense
ervaring, vinddt zij in de
serviceflats Berkven
n exact wat zij
z wil. De moogelijkheid om
o van de se
ervice gebruuik te maken
n. Maar
n nette flat waarin
w
ze haaar leven kan
n leiden zoals ze wenst.
vooral eeen ruime en
“Met miij kunnen ze in een rusthuis niets aannvangen”, gliimlacht Lea Van
V Rompaeey. “Ik was he
eel mijn
leven veerpleegster en
e ik weet ho
oe het er daaar vaak aan toe
t gaat. Ik kan en wil vo or mezelf zo
orgen. En
ik wil zeker geen bettutteling. Daarom zocht iik naar een serviceflat
s
die in de verstte verte nog niet lijkt
v
op een rrusthuis. Die combinatie van comfortt en vrijheid vond ik hier. Ik vind dat hier weinig verschil
is met het leven op een
e gewone flat. Behalvee dat je op de service beroep kan doeen als je dat wenst.
z
slechtziend. Dan is hhulp bij het opvolgen
o
van
n administraatie wel
Ik ben bijvoorbeeld zeer
comforttabel.”
ok bijzonder lovend overr de flat zelf. “Ik koos voo
or een flat op
p het gelijkvl oers”, vertelt ze.
Lea is oo
“Hier kan ik direct buiten. Aange
ezien ik een ggroot liefheb
bber ben van
n groen en vaan planten, iss de
d. En met eeen hondje in huis, is de grrote tuin achhter het schu
uifraam
ligging vvan Berkven een zaligheid
ook een enorme meeerwaarde. De
D flat is ook ruim. Ik heb
b mijn eigen keuken als ikk voor mezellf iets wil
maken o
of als er iemaand komt koken. Ik heb eeen ruime livving en de no
odige privacyy met een eigen
slaapkam
mer en badkkamer. Dit vo
oelt nog echtt als een thuiis. Zo hoor ikk ook nooit ieets van buren of
mensen op de gang. En dat verstterkt toch noog het gevoe
el dat ik op mezelf
m
leef.”

Bewoon
nster Lea gen
niet aan haarr serviceflat van het groeen en haar trrouwe hond..

Betutteling is wel heet laatste waar Lea Van R
Rompaey op zit te wachte
en. “Ik begrijjp dat er regels zijn”,
uit. “Dat is op
p een gewoo
on appartem entje ook zo
o. Hier weet ik dat ik binnnen niet magg roken.
legt ze u
Een regeel die ik ken en respectee
er. Ik rook buuiten wel mijjn sigaretje. Maar meer ddan de nodigge
basisreggels zijn er hier niet. En zo
o wil ik het oook. Ik wil miijn eigen dokkter behoudeen. Ik wil mijn eigen
medicijn
ngebruik regeelen. Ik wil bezoek
b
ontvaangen zoals ik het wil. Ko
ortom, ik wil leven zoals ik dat
thuis zou
u doen. En zo is het hier gelukkig ookk.”
De service van Berkvven is natuurrlijk ook een meerwaarde. “In de eerrste plaats om
mdat er niks wordt
ongen”, zegt de 81‐jarige
e bewoonste r. “Maar hett is handig da
at ik maar mooet op een knop
k
opgedro
drukken
n als er eens iets is. En hu
ulp is voor eeen slechtzien
nde zoals ik bij
b sommige ddingen nu ee
enmaal
noodzakkelijk. En verder is zo vee
el bespreekbaaar. Zo kan ik vragen om
m dingen meee te brengen van de
winkel. EEn ook daar ben ik het no
og wel die beepaal wat. Die
D zelfstandiigheid heeft voor mij een
n grote
waarde.”

Ook de hond is gelu
ukkig in Berk
kven

Lea Van Rompaey wijst
w ook op de
d voordelenn die haar keuze voor de serviceflat bbiedt voor ha
aar
familie. “Als ik alleen
n zou wonen
n, maken fam
milieleden zijn meer zorge
en. Ze voelenn zich dan ve
erplicht
om vaakk te komen om
o te zien off er niks mis iis. Maar je voelt als bejaa
arde wel datt er een verp
plichting
aan vastt zit. Hier weeet mijn familie dat ik in ggoede hande
en ben. En ik weet dat zee met hun vo
olle
goestingg komen als ze
z op bezoekk komen. En ook die gem
moedsrust is voor mij heeel belangrijk. Ja. Ik
ben hierr tevreden. En
E ik hoop hier nog lang tte blijven.”

