mensch

‘Ik ben een positief mens’

Jeugd

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Mijn moeder was
Joods, mijn vader niet. Hij werkte bij slagerij Hergo en kende
de lastige Joodse dames op zijn duimpje, hij was er zelf met
een getrouwd. Hij klaagde weleens over bestellingen van
een half onsje rundvlees, waarvoor de hele snijmachine dan
schoongemaakt moest worden, want het mocht natuurlijk
niet treife zijn. Ik ben de oudste van vier kinderen, en zat op
een openbare lagere school, maar ging daarna naar Maimonides. Dat vonden mijn ouders veiliger: kleine school, sociale
controle.
Op latere leeftijd heb ik de moederhavo gedaan en verhuisde ik met mijn partner, nu mijn ex, naar Almere. Daar was ik
heel verdrietig, ik miste Amsterdam ontzettend. Ik maakte
daar wel kennis met het vrouwenwerk en begon cursussen te
volgen. Sociaal-cultureel werk was een hobby, waar ik inmiddels mijn beroep van heb gemaakt. Naast mijn werk geef ik nu
trainingen op de VU, hoewel dat in deze tijd een beetje op z’n
gat ligt. Bij JMW werk ik op de afdeling Joodse activiteiten en
ben verantwoordelijk voor het gebied Zuid-Holland, Zeeland
en een stukje Noord-Brabant. Daar denken veel Joden dat
ze de enige in de omgeving zijn, dus het is leuk onderling
verbanden te leggen. We hebben telefooncirkels opgezet,
want we merken dat mensen juist nu behoefte hebben aan
menselijk contact.
Verder ben ik een positief mens. Ik ben zelden chagrijnig en
boos word ik niet snel, dan moet je het wel erg bont hebben
gemaakt. Vandaar ook mijn levensmotto.

Geloof

Ik ben niet orthodox, maar heb wel het een en ander van huis
uit meegekregen. Die identiteit hebben we nooit verborgen.
Ik hou van bepaalde tradities, maar ga op sjabbat wel gewoon
naar de sportschool. Ik vind het heerlijk met de kinderen
samen de feestdagen door te brengen en kom dan in de CIZsjoel, ik zit ook in de redactie van het CIZ-blad.

Israël
Er zijn zeker kritiekpunten, maar ik ben trots op de manier
waarop ze bijvoorbeeld het vaccineren aanpakken, dat is
toch fantastisch. Daar kunnen wij in Nederland nog iets van
leren. Op het gebied van wetenschap en technologie lopen
de Israëli’s gewoon voor. En nu is er weer een Arabisch kind
dat in een Israëlisch ziekenhuis wordt geopereerd. Dat soort
zaken lees je in de media nooit terug, maar maakt het land
één misstap, dan wordt die breed uitgemeten. Daar zeg ik
regelmatig wat van.

Zorgen

Wilma Driessen (63)
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke staat: happy single, moeder van drie kinderen en zes
kleinkinderen
Beroep: opbouwwerker en vrijwilligerscoördinator bij JMW
Levensmotto: leven en laten leven
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Ik maak me zorgen om de eenzaamheid die mensen in deze
tijd ervaren. Niet alleen ouderen, maar ook scholieren en
studenten. Er is veel depressiviteit, ik denk dat daar te lichtvaardig over wordt gedacht. Kijk, zelf vind ik deze tijd ook niet
leuk, maar ik denk dat je er als jongere nog meer last van hebt.
Hoe groot zal de psychische schade zijn na afloop van de crisis? Jongeren moeten zichzelf nog helemaal ontwikkelen, zich
aan elkaar kunnen spiegelen en dat gaat een beetje moeilijk
achter je beeldscherm.

Dromen
Die zijn zeer voor de hand liggend. Ik hoop dat we binnen
afzienbare tijd, als iedereen is gevaccineerd, weer het normale
leven kunnen oppakken. Met mijn kinderen en kleinkinderen
heb ik het goed. Ik hoor van sommige mensen dat ze hun
naasten nu helemaal niet zien, dat is bij ons gelukkig niet zo. ■
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