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Vrijwilliger Oost-Vlaanderen  

Ze zegt het ingehouden, maar de tranen zitten klaar achter de woorden. Een vrouw van net 
zestig, heel haar leven ongetrouwd gebleven (“als de mannen je bedriegen, ja, wat doe je 
dan…”), geen kinderen, en nu zelfs geen relatie meer.  
Maar ze klinkt niet als een sukkel. Ze is een sterke dame, met levenslust en wijsheid, graag 
gezien door de jonge mensen op haar werk, die bij haar komen om raad. Zoals zij ouder is, 
zo willen ze ook worden, zeggen ze.  
Zo hield ze tot nu haar leven rechtop: met die gesprekjes, met die grapjes, met de 
zinvolheid die haar leven daar ontmoet. En ze gaat uit met vriendinnen. En ze leest, en volgt 
het nieuws in de wereld, en heeft plannen en dromen.  
En nu valt heel dat gebinte dat haar leven draagt in duigen. Ze hoort geen gesprekken 
meer, ze ziet geen gezichten meer, ze loopt niet meer heen en weer om haar job te kunnen 
doen. Ze zit thuis, niets meer dan dat. En wordt er diep, diep wanhopig van. Alsof zij 
eigenlijk niets meer is dan een mens alleen, dat gevoel dat haar al heel haar leven 
toefluistert dat ze eigenlijk niet meetelt.  
 
Er liggen plooien in mensen, in hen gelegd in kinder- en jeugdjaren. En soms kunnen die 
weggestreken worden, door hulp en inspanning, door de wijsheid die het leven leert. Maar 
de diepe eenzaamheid die ze heel haar leven had bestreden door haar uitstraling, door 
haar talent om met mensen om te gaan, door haar verstand en werklust, die eenzaamheid 
lijkt het enige te zijn dat kan overleven. En het zegt: zie je wel, dat ben je, zo ben en blijf je.  
 
Heb je donkere gedachten, vraag ik. Tuurlijk heb ik donkere gedachten, zegt ze. De Schelde 
is niet ver van hier vandaan, zegt ze. Maar eigenlijk wil ze niet dood. Ze wil dat alles weer 
normaal wordt, meer niet, veel is dat niet. ik zeg dat ik het hoor dat ze van het leven houdt, 
en een vechter is. En dat ik begrijp waarom die jonge mensen wild zijn van haar, dat ook ik 
voel dat ik praat met een wijze, slimme mens. 

 
Wat kan ik anders doen, 
luisterend naar die telefoon, 
met die stem zo dicht bij mijn 
oor? Dat luisteren en praten 
alleen al is een aanraking die 
alle eenzaamheid 
tegenspreekt.  
Ik merk het ook, de vrouw is 
veel rustiger nu.  
Maar we willen meer, wij twee. 
We willen “het monster” 
betrappen, benoemen, in de 
ogen kijken.  
 
Ja, zo is ze opgevoed, in die 
eenzaamheid die nooit echt is 
willen weggaan.  
 

Maar die niet het laatste woord heeft. Mag hebben.  
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Alleen al daar samen over te kunnen spreken, met ook een mens aan de andere kant van 
de lijn en toch zo dichtbij, is van een sterkte die bewijst dat eenzaamheid niet het laatste 
woord heeft. Die bewijst hoezeer die vrouw gemaakt is voor het omgekeerde: diep menselijk 
contact… 
 
Ander gesprek. Met een man die woedend is. Ik hoor het aan zijn toon, hij is woedend op de 
velen die de corona-voorschriften aan hun laars lappen, en uiteindelijk in het ziekenhuis 
zullen terecht komen. Maar zijn moeder is zwaar ziek, moet zelf regelmatig naar het 
ziekenhuis ter controle, en hij is als de duivel zo bang dat er voor haar dan geen plaats 
meer zal zijn. En zelf heeft hij MS, en nog andere beperkingen… 
 
Ander gesprek. Een vrouw die elke dag ambulant naar een psycho-sociaal centrum gaat en 
uit de contacten veel steun haalt. Maar die ambulante ondersteuning valt nu weg en haar 
depressie en eenzaamheid en donkere gedachten worden dieper en groter... 
 
In de Volkskrant van enkele enkele weken terug stond een pleidooi voor meer besef van en 
betere omgang met de kwetsbaarheid van het bestaan.  
Want dat is wat corona-lockdown met ons doet: ons hard confronteren met onze 
kwetsbaarheid.  
 
Maar daar is Tele-Onthaal al jaren goed in: die fragiliteit delen. Het lijkt weinig, maar het is 
zoveel. Want gedeelde kwetsbaarheid vindt plots weer zoveel kracht… Dat gratis luisteren, 
dat tijd noch uur kent, bewijst dat mensen voor elkaar gemaakt zijn (en niet om zoveel 
mogelijk voor zichzelf te gaan kopen en consumeren). Dat is de grote uitdaging waar een 
maatschappij in corona-crisis voor staat: kiest ze voor een terugkeer naar dat individuele 
shoppen, of kiest ze voor verbondenheid, solidariteit, luisteren, gratis inzet, gedeelde 
verantwoordelijkheid, lokale ondersteuning, een humane politiek…?  
 
 
Wat kan ik als kleine luisteraar doen voor die grote uitdaging? We weten vaak niet wat ons 
luisteren teweeg brengt, maar wie iemand weer op weg helpt, injecteert een portie kracht 
en verbondenheid in de grotere samenleving. Tel al die kleine beetjes op, en je hebt een 
formidabele kracht… 
 

 

Vrijwilliger Limburg  

Vooral het verdriet en het gemis om niet naar bejaarde ouders te kunnen die in WZC 
verblijven raakte me diep. 
De onmacht verlamt sommige oproepers zo erg dat ze niet langer kunnen functioneren. 
 
Eveneens het niet mogen afscheid nemen van dierbaren, vrienden, kennissen valt bij 
velen  bijzonder zwaar. 
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Als vrijwilliger deelgenoot te mogen zijn van het verdriet en de vertwijfeling stemt me 
dankbaar, in deze tijd van regeltjes en grenzen mag je toch een grens overschrijden...je mag 
binnentreden in het leven van hen die zich hopeloos voelen, angstig en vaak ten einde 
raad. 
 
Ze maken je deelgenoot van hun meest persoonlijke gevoelens en emoties vieren hoogtij. 
 

 
Persoonlijk vind ik dit een 
geschenk, er mogen zijn, al is het 
slechts even, voor iemand die 
nood heeft aan een positief 
woord, een blijk van begrip en wie 
weet dat kleine verschil te mogen 
maken...dat geeft veel voldoening. 
 
Corona sloeg in Limburg heel 
hard toe en versloeg me met 
verstomming, woorden schoten 
vaak tekort...dankzij mijn 
telefoondienst mocht ik soms een 
heel klein beetje troost bieden, 
dat vormde gek genoeg een 
gezond tegengewicht voor mijn 

eigen bekommernissen. 
 
Dankbaar, dat ik iets mocht betekenen, hoe klein ook... 

Vrijwilliger Vlaams-Brabant en Brussel  

Onbekende mensen kloppen bij je aan en vertrouwen je soms dingen toe die ze nog nooit 
eerder aan iemand vertelden. Ze hebben nood om even met iemand te spreken. Over grote 
en kleine besognes. Ik beschouw het als een eer om die 
gesprekpartner te mogen zijn. 
 
In coronatijden, op een moment waar afstand de regel is, hebben mensen nog meer nood 
aan nabijheid. 
 
Vele bellers missen mensen die hen tot steun waren: de dochter die iedere dag eens 
binnensprong, de huisarts waar ze terecht kon, iemand van het mobiele team die hem weer 
verder hielp, of de man in ’t sociaal restaurant die altijd naast haar kwam zitten. 
 
Ook voor jonge mensen wordt veel anders in deze tijd. Een jongen belde want hij voelde 
zich alleen gelaten nu zijn beide ouders zich als verplegers vol overgave in de zorg hadden 
gestort.  
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Een jonge studente maakte zich zorgen over een kotgenoot, nu zij weer thuis studeert, een 
jonge alleenstaande mama huilde omdat ze vond dat ze geen goede moeder kon zijn voor 
haar 3 kinderen in dat kleine appartement. 
 
 

Veel bellers leven ook met 
angst, ze zijn bang dat zij of 
een geliefde besmet geraken 
en sommigen ergeren zich 
aan buren die nonchalanter 
omgaan met de regels.  
 
Opgestapelde frustraties en 
ergernissen vinden geen 
uitweg meer en zorgen voor 
ongeziene uitbarstingen. Het 
gaat niet meer, ik zou hem 
iets kunnen aandoen, ik ben 
bang dat ik me niet meer in 
de hand heb… 
Corona doet me weer naar 
de fles grijpen, biechtte een 
man op.  

 
Mensen vertellen hoe ze hervallen, hoe ze troost zoeken in dingen waar ze hoopten vanaf te 
geraken. Ze hopen dat een telefoontje naar 106 hen alsnog kan tegenhouden. 
 
Corona doet structuren wegvallen. Mensen zijn hun routine, hun gewoontes kwijt. Voor een 
bepaalde groep kwetsbare mensen was dat net het houvast dat hen gaande hield.   
Eens je hart kunnen luchten tegen iemand doet goed, zeggen ze dan. 
 
In deze coronatijd kreeg ik ook enkele telefoontjes die me moeilijk loslieten.  
 
Zo had ik een indringend gesprek met een vrouw, die belde vanuit intensieve en fluisterend 
sprak terwijl ze zuurstof kreeg. 
Haar stem was nog hees van de beademing. Ze vertelde hoe bang ze geweest was, hoe 
dankbaar ze was en hoe ze hunkerde naar mensen weer zien en vastpakken.  
 
Of die vrouw die belde van bij het doodsbed van haar vader, die in zijn weekendhuisje van 
den ouderdom gestorven was.  
Met wie kon ze in coronatijden haar verdriet delen? Die vrouw voelde zich zo alleen en 
vroeg zich af hoe ze dit verdriet verwerkt zou krijgen.  
Ik heb geluisterd toen ze vertelde over zijn leven en ik zag hen alle twee helder voor mij.  
 
Of die oma, net weduwe, die vertelde hoe haar kleinkinderen dagelijks 
opvangen haar hielp in haar rouwproces. Nu ze de kinderen al weken niet meer zag, voelde 
ze zich zo waardeloos en weer heel alleen. Het deed zo goed, zei ze, dat ze dit kon delen. En 
dat gevoel was wederzijds. 
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Vrijwilliger Antwerpen  

Door deze crisis worden mensen gedeeltelijk of helemaal afgesloten van sociale contacten. 
Dat is voor sommigen een catastrofe. Zelfs voor mensen die van thuis kunnen werken. In 
een wekenlange totale eenzaamheid groeit de wanhoop. Geen enkel contact meer, zelfs niet 
aan de koffieautomaat. Dan is het goed eens een stem te horen, het eens te kunnen zeggen. 
 
Anderen worden door deze situatie gedwongen de gezinssituatie onder ogen te zien. 
Situaties van géén privacy, van irritaties, van ruzies of zelfs geweld. Irritante familieleden 
worden nu hatelijk of onuitstaanbaar.  
Dan is er gelukkig de telefoon of chat om stoom af te blazen. 
 
Sommige mensen zien hun 
geliefden alleen nog op 
skype. Wekenlang weg van 
je lief, je (klein)kind, je 
familie, je vrienden. Dat kan 
beklemmend worden, zo 
alleen.  
Goed dat je dan eens een 
traan kunt laten bij de stem 
aan de telefoon, want 
tegenover hen doe je dat 
liever niet. 
 
Er zijn ook mensen die 
anders ook zouden gebeld 
of gechat hebben, zonder 
coronacrisis, maar deze 
maakt de situatie alleen 
maar erger.  
 
De isolatie maakt het leed van vaak psychische problemen erger. Je zal maar smetvrees 
hebben, of een hypochonder zijn, of psychotisch, paranoïde, depressief of suïcidaal.  
 
Vrijwilliger zijn is een hoopvolle bezigheid, geen vat vol ellende.  
 
Als je iemand kan bijstaan of wat opluchting kunt geven kan je dag niet meer stuk. Voor mij 
is er geen verdienste aan, integendeel, het maakt me net ‘gelukkiger’.  
 
Dat is een raar woord in deze omstandigheden. Misschien is het beter om te zeggen: het 
maakt me, denk ik, meer mens en dat is een goed gevoel. Je geeft een handvol aandacht en 
krijgt bijna altijd handenvol dankbaarheid terug. 
In deze tijd ook geen gaten in het dienstrooster, ondanks het feit dat een aantal mensen 
geen dienst kunnen/mogen doen omwille van besmettingsgevaar.  
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We zijn extra gemotiveerd. 

 

Vrijwilliger Vlaams-Brabant en Brussel  
 

Op weg en terug van de permanenties, hart en hoofd bevinden zich in een transitzone.  
De wegen zijn eenzamer, het leven schuilt zich veel meer achter de gordijnen.  
Zou achter dit huis dat verhaal schuilen dat ik gisteren ontving ? 
 
Ik kijk en observeer anders, Corona kleurt de wereld, ook dat leven van mij anders.  
Waar ik leerde om zelf potlood te nemen en de regie van mijn leven in te kleuren, geeft het 
leven verrassende en niet te voorspellen sjablonen. “Ik weet ‘t niet meer … ben zo moe, 
bang …. Ik word gek … ik wil 
niet meer …. hoe moet ik 
verder …. heb je een beetje tijd 
voor mij …. sorry …. ik vecht …. 
alleen” , de woordenwolk die 
nu mijn horizon bepaalt.  
Ik laat het wat zakken, ik hoop 
met ‘ik luister graag naar jou’ 
dat gordijnen wat meer 
durven openschuiven, langs 
de wegen die eenzamer zijn, 
de mensen die eenzamer zijn. 
 
Soms een stille oproep, een 
kwartier, soms 45’, of ruim een 
uur, ieder mag met zijn 
‘eventjes’ even plaats nemen 
naast mijn nabij-zijn. En zo 
raakt me wanneer ik nu zoveel 
meer dankjewel hoor zeggen dat ons luisteren zo kostbaar is.  
 
En tegen alle gezond verstand in dat Corona nu van ons verwacht, bieden in die harde 
tijden eerlijke emoties een tegengewicht. Omdat we onze burgerzin en onze 
verantwoordelijkheid in alle ratio moeten aanwenden, geeft de mildheid van de anonimiteit 
en onbevooroordeeld achteruit leunen een ruimte voor zoveel mensen die stiekem de strijd 
aangaan om hoofd boven water te houden.  
 
De aura van bubbeling en netwerking versterkt bij velen nog eens de wonde dat zij niet aan 
bubbelen en netwerken kunnen doen.  
Ik voel bij zovele oproepers een schelle lockdown in hun hoofd, gekwetste mensen of 
kwetsbare mensen, die eens te meer trauma’s, verwaarlozing, ook zoete herinneringen en 
heimwee naar wat verloren ging aanraken. Vaak gaat die emotionele lockdown onmiddellijk 
samen met het neersabelen van hun eigen waarde.  
 
Waarom, en van waar, de existentiële vragen in eenvoud opgesomd. En hoe meer je me 
vraagt waarom, hoe dieper de Corona snijdt in pasklare papjes, hoe meer ik verlang om met 
jou te zoeken, hoe grager ik in de anonieme bubbel kruip.  
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De 106-stoel zit me goed. Veiligheid, verstillen en vertragen, samen in- en uitademen … blij 
te kunnen bevestigen dat teruggaan naar het ‘normale’ niet meer de essentie is, er is geen 
‘norm’ale, het is uniek goed hoe jij je aanbiedt. Het ‘moeten’ en ‘hou vol’ mag je loslaten, en 
samen nemen we tijd om elkaar te vertellen dat ‘niet meer weten’ op zijn plek is.  
Onthalen en present zijn als Corona er flink inhakt, geeft wat licht op wat duistert achter 
die gordijnen, een kleine pleister op de wonde. We vangen bij beetjes de schreeuw naar 
welzijn dat niet gepresenteerd wordt op persconferenties en veiligheidsraden. 
 
“Zo goed dat je de weg naar ons vond, wat moedig om je met al je zijn en voelen aan te 
kloppen, dank je.” Ik heb niet de gave van het antwoorden dat morgen alles zich oplossen 
zal, maar wij delen dezelfde zon, die iedere dag opnieuw opkomt. 
Bij Tele-Onthaal, ik luister graag … 
 

 

 

Vrijwilliger Limburg  

Het is dan ook terecht dat deze ‘helden’ onder de aandacht werden gebracht: elke dag werd 
even stil gestaan bij de ‘helden van de dag’ : verzorgenden, artsen, politie, leerkrachten, 
ouders, vrijwilligers …en nog zoveel meer.  
 
Ik zou er heel graag een groep mensen aan willen toevoegen – bij mijn weten werden ze 
niet als ‘helden’ vermeld, toch zijn ze het: de mensen die door deze coronacrisis lijden, die 
het niet meer zien zitten, die eenzaam zijn of ziek zijn, iemand verloren zijn...en die toch de 
moed en de kracht vinden om telkens weer de dag door te komen: ook dat zijn helden. 
 
Als Tele-Onthaal vrijwilliger werd ik er de laatste weken zo vaak mee geconfronteerd aan de 
telefoon: mensen die in een schrijnende situatie zitten en die het eigenlijk liever zouden 
opgeven en dan toch maar – als laatste strohalm? - de telefoon nemen en 106 bellen…in de 
hoop…wie weet…een stem te horen, een stem die soms zelfs de enige verbinding met de 
wereld vormt… 
 
Zo was er de huilende oude dame die echt in paniek was omdat ze dacht corona te 
hebben…ze had de arts gebeld die haar zegde  dat het voorlopig niet nodig was dat ze zich 
liet testen. Met dit bericht kon ze nergens heen, ze kon er met niemand over praten…in haar 
hoofd werd het allemaal nog dubbel zo erg en ze was volledig in paniek. 
 
Of de invalide man die tot vorig jaar bij zijn dementerende moeder had gewoond, maar nu 
ze sinds kort in het woonzorgcentrum verbleef, geen contact meer had met haar… De 
eenzaamheid en ongerustheid bij hem waren zo voelbaar…  
 
En de vrouw die midden in de nacht belde. Ze had zware relatieproblemen, werd door haar 
partner psychisch mishandeld. Ze kon door de coronamaatregelen het huis niet uit en wilde 
een eind aan haar leven maken… 
 
Elk van deze mensen raapte de moed bijeen om naar Tele-Onthaal te bellen… 
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Hoe moeilijk ik het 
soms ook heb om deze 
verhalen een plaats te 
geven, ik ben wel 
degene die het geluk 
heeft te mogen 
luisteren, die wat 
ruimte kan geven en 
wat rust kan 
brengen…die omringd 
en ondersteund is bij 
Tele-Onthaal door 
collega-vrijwilligers en 
professionele krachten.  
Ik kan geven, wat in 
deze omstandigheden 
zoveel comfortabeler is 
dan hulp te moeten 
ontvangen! 
 

 
Ik heb in deze coronatijden aan de telefoon meer dan anders ook oproepers bedankt voor 
hun gesprek…omdat ze tijdens het gesprek de moed vonden om de dag door te komen, 
omdat ze probeerden een lichtpuntje te vinden, omdat ze terug wat hoop vonden…en op 
die manier aan mij iets terug gaven.  
Als ik dacht: dit zou ik zelf nooit aankunnen, bleek de oproeper dat wèl te kunnen…en mij 
zelfs te bedanken om te willen luisteren… Een oproeper zegde op het einde van een 
gesprek dat ze hoopte mij nog ooit eens aan de lijn zou krijgen om te zeggen dat het haar 
goed ging…daar vertrouwde ze nu wel op. 
 
Als vrijwilliger bij Tele-Onthaal blijven we, net zoals de oproeper, anoniem.  
Dat blijkt voor vele oproepers zo belangrijk te zijn. Als ze met hun verdriet, pijn, gedachten, 
onmacht…nergens anders terecht willen of kunnen, blijft er toch nog dit ene menselijke 
contact mogelijk… 
 
Kwetsbare mensen die in deze crisistijd de moed hebben naar de hulplijn te bellen…het zijn 
ook helden. 

Vrijwilliger Vlaams-Brabant en Brussel  

Empathisch luisteren naar mensen zonder te oordelen of te veroordelen is zo belangrijk.  
Tijd en ruimte laten voor een gesprek van mens tot mens , echte aandacht geven aan 
mensen die het nodig hebben. 
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Zeker in deze moeilijke 
Corona-tijden neemt de 
éénzaamheid toe zowel 
bij jonge als bij oudere 
mensen. 
Je aandacht schenken 
aan iemand en oprecht 
luisteren kan ervoor 
zorgen dat  mensen 
opnieuw een lichtpuntje 
zien en er weer tegen aan 
kunnen, soms maar voor 
even of soms voor 
langere tijd. 
 
Empathie kan voor kleine 
wondertjes zorgen.  
 

 
Het doet deugd om als vrijwilligster te horen aan het eind van het gesprek  dat de persoon 
aan de andere kant van de lijn zich opgelucht en begrepen voelt. 
 
Dit alles geeft mij voldoening en ik hoop dat ik nog vele jaren mag meewerken met deze 
mooie organisatie.  
 
Ik wens ook nog te benadrukken dat wij als vrijwilligers  een heel goede begeleiding krijgen 
van een super team dat altijd voor ons klaar staat en ons op handen draagt en heel goed 
voor ons zorgt. 
 
 

Vrijwilliger Oost-Vlaanderen  

 
Soms is Corona enkel de aanleiding om te bellen en gaat het gesprek hoofdzakelijk over 
andere dingen.  
Ik vermoed dat er ook veel meer nieuwe oproepers zijn en dat we dus een nieuw publiek 
bereiken. 
Bij vele oproepen komt een gevoel van machteloosheid en frustratie naar voor.  
Een kind van 11 jaar dat Corona beu is en terug naar school wil.  
Een jonge vrouw die niet langer haar lief kan zien omdat hij aan de kust woont.  
 
Een kotstudente die normaal een heel druk leven heeft en zich nu dood verveelt bij haar 
ouders thuis. 
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Wat mij ook opviel was de weerbaarheid van oudere mensen, die nog een wereldoorlog 
hebben meegemaakt.  
 
 

Een vrouw van 79 jaar is sedert 
2 jaar weduwe en woont alleen 
in haar huis. Nu is ze in 
quarantaine maar ze wordt 
goed geholpen door haar 2 
zonen en schoondochters die 
haar op een veilige manier 
bevoorraden. Ze heeft geen 
moeite om haar dagen zinvol 
door te komen. Ze leest veel en 
luistert naar Klara. Ze is wel 
zeer angstig. Niet voor haar 
eigen dood want ze beschouwt 
haar eigen leven als voltooid 
maar ze vraagt zich af wat de 
toekomst in petto heeft voor 
haar kleinkinderen.  
Hoe zal hun wereld eruit zien ? 

 
Er zijn ook schrijnende gevallen.  
Een oudere man wiens echtgenote 6 maanden geleden gevallen is en een hersenletsel 
heeft opgenomen. Omdat hij thuis niet voor haar kon zorgen is ze na de kliniek opgenomen 
in een WZC. Door Corona mag hij haar nu niet bezoeken. Hij zegt huilend dat hij het gevoel 
heeft dat hij haar in de steek laat. Hij had haar nochtans beloofd steeds voor haar te 
zorgen en nu kan hij haar zelfs niet meer aanraken. 
 
Of een studente die heel gehecht was aan haar oma omdat ze deels door haar werd 
opgevoed. Oma verbleef sedert enige tijd in een WZC omdat ze dement geworden was. Door 
het coronavirus is ze plots gestorven en de jonge vrouw heeft geen afscheid meer kunnen 
nemen. Voor haar is het onwezenlijk. De tijd staat stil. Ze kan niet aannemen dat het waar 
is, dat ze haar oma nooit meer zal zien. Het voelt aan als een nachtmerrie. 

Vrijwilliger Antwerpen  

   
Maar het virus verspreidde zich razendsnel over heel de wereld en ook bij Tele-Onthaal 
zouden we het beetje bij beetje te weten komen. 
 
In maart begon men zich bewust te worden dat er toch wel iets meer aan de hand was dan 
een griepje en van “blijf in uw kot” werd het een volledige “Lock down”. 
 
Hoe nerveuzer en hoe ernstiger de berichtgeving hoe meer telefoontjes er bij 106 
binnenliepen.  
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Eerst met voorzichtige vragen over wat nog wel mocht of niet meer mocht, hoe het nu 
verder moest? Alles was ongekend. Je kon als vrijwilliger maar beter goed op de hoogte zijn. 
 
 
Later volgden meer serieuze gesprekken, soms hartverscheurende, soms wanhopige. Als 
vrijwilliger kun je niet anders dan vriendelijk, empathisch luisteren, hopend dat je de 
oproeper een beetje hebt ondersteund.  
 
Mensen beginnen aan alles te 
twijfelen: hebben ze er wel 
goed aan gedaan om bomma 
en/of bompa, toen, naar dat 
rustoord te doen? Ze zitten 
daar nu letterlijk opgesloten. 
Ouders werken van thuis uit, 
maar moeten ook op hun 
kinderen letten. Hoe moeten 
ze dat allemaal organiseren?  
Mensen snikkend aan de 
telefoon omdat ze niet naar 
behoren afscheid hadden 
kunnen nemen. 
Een jonge man die zijn loon 
goed maakte dankzij de 
fooien, wat nu? 
 
Allemaal schrijnende verhalen en als vrijwilliger hoop je deze mensen op te vangen en dat 
het hen oplucht dat ze hun verhaal kwijt konden aan een onbevooroordeeld persoon. 
 
Veel van die gesprekken dienden soms onderbroken te worden om een volgende oproeper 
aan te nemen. Niet altijd simpel. Maar hiervoor kom je op dienst, meer dan ooit 
gemotiveerd. 
 

Vrijwilliger Limburg  

 
Het voelt als een beetje vrijheid me toch op pad te kunnen begeven.  
Alles is goed geregeld. Er is ontsmettingsspray en gel om het bureau/de telefoon,… te 
ontsmetten.  
We werken alleen, dus er is geen direct besmettingsgevaar.  
Ook wisselen we van kamer per dienst.  
 
Voor de oproepers is het meer dan ooit belangrijk te weten dat ze 24/7 ergens terecht 
kunnen om hun zorgen/angsten te delen of om gewoon, uit eenzaamheid, een praatje te 
kunnen slaan. Begrip tonen voor die eenzaamheid is belangrijk.  
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Deze mensen hebben niet altijd de grootste problemen, maar vinden het fijn een 
menselijke, vriendelijke stem te horen. Ook hier moet tijd ingestoken worden en mag zeker 
niet als ‘minder belangrijk’ beschouwd worden.  Deze mensen kunnen hun zorgen 
momenteel bij niemand kwijt en dan is het fijn om er voor hun te zijn.  
 
Ik merk dat veel mensen nu met angst zitten, angst om besmet te worden, angst en 
onzekerheid naar de toekomst toe. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Wat gaat er in mijn 
leven allemaal veranderen? Wij kunnen hier uiteraard niet op antwoorden, maar het is 
belangrijk om te laten voelen dat ze niet alleen zijn met hun angsten, ze gerust te stellen en 
proberen te kalmeren.   
 
Grote problemen 
worden vaak nu nog 
groter. Mensen wat 
perspectief proberen 
aan te reiken, 
proberen wat 
afleiding te zoeken 
om deze periode te 
overbruggen, is 
belangrijk. Samen 
zoeken wat ze zelf 
kunnen doen.  
 
Misschien kan deze 
periode van 
inactiviteit, hun eigen 
kracht op de 
voorgrond zetten. 
Vaak voel ik wat 
verlichting en 
opluchting bij de 
oproepers, als ze hun bezorgdheid hebben kunnen delen.  
Dat geeft een fijn gevoel als vrijwilliger.  
 
 
 

Vrijwilliger West-Vlaanderen  
 

De voorbije weken hing er een andere sfeer in  ons “Huis van Vertrouwen” te Brugge. Alles 
stond in het teken van onze veiligheid. 
 
Ik had de indruk dat sommigen zich nog vragen stelden. Ik vroeg me ook af of alles wel 
goed was ontsmet. Je weet maar nooit. Ik ging nog eens extra met het ontsmettend doekje 
over de telefoonhoorn vooraleer mijn luisterbeurt te beginnen. 
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Als 70-jarige behoor ik trouwens tot de risicogroepen. 
 
Precies daarom was ik ook al enkele weken geweigerd bij mijn ander vrijwilligerswerk bij 
een armoedeorganisatie. Eerlijk gezegd aanvaardde ik die bezorgdheid voor ons, voor mij. 
Het gaf mij een warm gevoel. Maar toch, er bleef een leegte achter. Wat gebeurde er met de 
mensen die ik anders wekelijks ontmoette? 
 
Tele-Onthaal bleef 
echter op volle kracht 
verder werken. Oproepen 
uitsluitend over de 
corona kreeg ik niet 
zoveel.  Wel veel aan 
corona gerelateerde 
oproepen. 
 
Het was voor velen de 
lockdown die hen parten 
speelde. Kwetsbare 
oproepers die plots hun 
vangnet kwijt waren, 
mensen die extra 
spanningen binnen het 
gezin ondervonden. 
 
Corona trof iedereen, 
maar zonder 
ondersteuning kwam het extra hard aan. 
Ik hoorde niet echt angst voor de toekomst, wel de frustratie voor het heden. 
 
Bij sommige oproepers waren de voordien al korte lontjes nu tot ontbranding gekomen. En 
precies die frustratie wilden ze graag kwijt.  
Vaak in dankbaarheid naar ons toe. 
 
 

 

Vrijwilliger Limburg  
 

 
Hartverscheurende verhalen van mensen die er niet in slagen om zoveel ballen tegelijk in 
de lucht te houden.  
Mensen met een universitair diploma die nu thuis moeten werken, het huishouden moeten 
runnen, hun kinderen moeten helpen met soms ingewikkelde schoolopdrachten…  
Huilend en schreeuwend komen ze binnen. Ze weten dat Tele-Onthaal concreet niets kan 
doen.  
Maar toch… Hun hart luchten, mogen huilen en schreeuwen, mogen uitspreken dat ze het 
niet redden… De ‘buitenwereld’ zegt: “Gij moet niet klagen, gij verdient toch genoeg.”  
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Bij Tele-Onthaal mag je je hart uitstorten. Laat maar komen. We luisteren met een koel 
hoofd en met een warm hart.  
Na een klein uurtje wordt er al eens gelachen. De dankbaarheid is groot. We kunnen echt 
een verschil maken. Dat gevoel is onbetaalbaar.  
 

Mensen die het in 
‘normale’ tijden al 
moeilijk hebben, vinden 
het nu nog moeilijker 
om alles op een rijtje te 
krijgen. Hun begeleider 
komt niet, de 
dagopvang is gesloten, 
ze voelen zich eenzaam 
en door iedereen in de 
steek gelaten… Ook zij 
zijn dankbaar voor dat 
luisterend oor. Ze zijn 
heel blij omdat iemand 
tijd maakt voor hen.  
 
Ik heb het voorrecht om 
al 31 jaar als 
telefoonvrijwilliger bij 
Tele-Onthaal  te mogen 

werken.  
Deze coronatijden vind ik één van de peiodes met de meest intense oproepen die naar de 
keel grijpen.  
Vermoeiend, maar zo waardevol voor de oproeper en voor mij.  
 
Ik ben er van overtuigd dat Tele-Onthaal een verschil maakt. Ik ben elke dag heel dankbaar 
dat ik onderdeel mag en kan zijn van die fantastische ploeg van stafleden, ondersteunend 
personeel  en vrijwilligers die er zijn voor de oproeper én voor elkaar.  
 

 

 

 


