
Tips in crisistijd
ingezonden door Nijmegenaren

Oost | Hengstdal
“Ik bid voor wonderen voor  

mezelf, m’n zoon en familie en  
voor alle Nimwegenoaren. ”

Marie Jose (57)

Midden | Sint Anna
“Geen oordeel hebben over mensen die 

zich anders gedragen of oordelen. ”
J. (69)

Midden | Sint Anna
“Kinderboeken! Even terug naar  
de helden van je jeugd geeft me  

nu troost en afleiding.  ”
Anoniem (26)

Oost | Galgenveld
“Bedenk hoe jij de samenleving  

anders, beter, mooier zou willen maken  
en maak je daar hard voor. ”

Lisa (25)

Centrum | Benedenstad
“Blijf vooral zoals je bent. ”

Anoniem (68)

Oud-West | Biezen
“Geef jezelf een dagje, of twee dat je  

een kreukeltje bent en dat er niks uitkomt  
en dat je even moet resetten.”

Ariel (55)

Biezen | Oud-West
“Je kan jezelf met van alles bezig 

houden. Dat was vroeger ook zo: je 
moet jezelf zien te amuseren.  

Dat kan door spelletjes te spelen. ”
Bewoner zorgcentrum (98)

Nieuw-West | Neerbosch-Oost
“Zeg ook tegen een ander:  

we moeten er samen doorheen. ”
Ronny (51)

Nieuw-West | Hees
“Ik voel me hier thuis in het verzorgingshuis, 

ik gun u ook zo’n thuis. ”
Bewoner Huize Rosa

Dukenburg | Zwanenveld
“Wat mij sterke moed geeft is de videoclip  
van Het Dorp van Wim Sonneveld! Wat mij  

zo intrigeert als ik er naar kijk en luister  
dat in welke tijdgeest we ook leven,  

jong en oud altijd elkaar vinden. ”
Bernard (68)

Zuid | Hatert
“Heb plezier in de dingen die je kunt doen.  
Ik geniet van de mensen die voorbij komen  
als ik op mijn balkon zit. Bijvoorbeeld een  
vrouw met een hondje, die zie ik elke dag.  

Pas zwaaide ze naar me. ”
Ans (82)

Zuid | Brakkenstein
“Zoek vrolijke dingen op. ”

Liesbeth (67)

Midden | St. Anna
“Zoek eens een recept op dat je oma vroeger 

maakte en kom erachter dat je dat zelf ook kunt. ”
Janneman (51)

Deze placemat is een cadeautje van stadsdichter Wout Waanders

Kijk voor meer tips op

www.nijmeegsecrisisraad.nl
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Ik ben deze dagen uiteindelijk maar

tegen mijn eigen maaltijden gaan praten.

Vrijwel nooit hoor ik wat terug.

Zwijgend begin ik het dan maar op te eten.

Ook de stilte kan voedzaam zijn.

En in de zeldzame gevallen

dat ik toch wat gemurmel uit zo’n worst

of een doperwtengroep hoor komen

is het meestal niet meer dan wat woorden

over cijfers en waarheden, vage vooruitzichten,

mogelijke maatregels, de angst om een ander

en de angst voor een ander.

Ook hen werk ik dan alsnog

standrechtelijk naar binnen.

Maar laatst begon een bloemkool

opeens over een onbekende legende.

Met zijn woorden droeg hij me voorzichtig mee

naar een lang vergeten kolenland.

Hij heeft zichzelf gered.

Avond aan avond vertelt hij verder

vanaf het schaaltje waarmee ik hem

ooit op de tafel heb gezet.

 

Wanneer de dagen op elkaar zijn gaan lijken,

er geen vuur meer is, geen vonk: geef niet op.

Soms schuilt er een groot verhaal

in zoiets als een bloemkoolstronk.

Spreken met
consumptie

Gedicht van Wout Waanders
Stadsdichter 2019 - 2021

Kijk voor meer tips op www.nijmeegsecrisisraad.nl
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