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Naar schatting is 1 op de 20 
Utrechtse 65-plussers het slacht-
offer van ouderenmishandeling. 
Dat aantal is de laatste jaren toe-
genomen, niet in de laatste plaats 
omdat er veel aandacht aan het 
onderwerp wordt besteed en het 
aantal meldingen wordt geregis- 
treerd. Bij mishandeling denkt 
iedereen aan schoppen en slaan. 
Maar er zijn ook andere vormen 
van mishandeling, zoals finan-
ciële uitbuiting en psychische 
mishandeling. Minder zichtbaar, 
maar net zo ernstig. 

Ja, zegt Idelette Sleurink van Stich-
ting Welzijn Ouderen Soest (SWOS), 
ouderenmishandeling speelt ook in 
Soest, natuurlijk. ‘Wij worden vooral 
geconfronteerd met financiële uit-
buiting.’ Volgens haar is dat feno-
meen sinds de crisis toegenomen. 
Soms lijkt financiële uitbuiting een 
oplossing, zegt ze. ‘Stel dat je vader 
dement is en jij met schulden zit. Hij 
krijgt elke maand een bedrag op zijn 
rekening dat almaar groter wordt, 
terwijl jij de rekeningen niet meer 
kunt betalen. Sommige mensen re-
deneren dan: als hij dood is krijg ik 
dat geld toch, dus gebruik ik er nu 
vast wat van. In zo'n situatie zou 
het beter zijn als diegene zou zeg-
gen: ik zorg ervoor dat mijn vader 
een bewindvoerder krijgt.’ 
Bij de SWOS constateert zij financiële 
uitbuiting als bepaalde rekeningen, 
bijvoorbeeld voor de maaltijden, in-
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eens niet meer worden betaald. ‘Wij 
trachten dan een regeling met de fa-
milie te treffen.’ Ook komt het voor 
dat ouderen financieel onder druk 
worden gezet. Dat een kind zegt: ik 
kom pas als jij de reiskosten betaalt, 
of: jij betaalt, anders... 

Schreeuwen, angst en 
dwingend gedrag 
SWOS-vrijwilligers signaleren soms 
ook dat er tegen ouderen wordt ge-
schreeuwd, dat iemand angstig ge-
drag vertoont of een mantelzorger 
dingen bepaalt die de ander helemaal 
niet wil. Vaak zoeken de slachtoffers 
zelf geen hulp, uit angst, schaamte of 
omdat ze afhankelijk zijn van dege-
nen die hen mishandelen, zoals hun 
partner of een familielid. Daarom 
wordt omstanders verzocht in actie 
te komen wanneer zij het vermoeden 

hebben dat een oudere in hun omge-
ving wordt mishandeld. 
Bij problemen kan de SWOS te-
rugvallen op de expertise van het 
Steunpunt Huiselijk Geweld Eem-
land Heuvelrug (SHG). Dat verschaft 
informatie, geeft trainingen en orga-
niseert netwerkbijeenkomsten voor 
organisaties over hoe ze met oude-
renmishandeling moeten omgaan. 

Tussen twee vuren 
Nelleke van Os, werkzaam bij dit 
Steunpunt, bevestigt de toename 
van ouderenmishandeling in deze 
regio. Maar ze voegt eraan toe dat 
het probleem beter wordt geregis- 
treerd omdat er landelijk veel aan-
dacht aan wordt besteed. Hoeveel 
meldingen uit Soest en Soesterberg 
komen, weet zij niet, wel dat er vorig 
jaar 64 meldingen binnenkwamen 
uit het gebied Eemland Heuvelrug. 

Hoe ernstig zij ouderenmishande-
ling ook vindt, tegelijkertijd is ze 
voorzichtig met het bekritiseren van 
de daders. Want daar zitten nogal 
wat verschillen tussen. Ze heeft 
geen goed woord over voor plegers 
die met opzet handelen. Daarente-
gen begrijpt ze dat de overbelaste 
mantelzorger het niet gemakkelijk 
heeft. ‘Je wilt goede zorg verlenen 
aan die oudere, die steeds afhan-
kelijker van je wordt, maar voor je 
eigen gevoel schiet je altijd tekort. 
Een grote groep mantelzorgers heeft 
daarnaast de zorg voor het eigen ge-
zin. Die zitten tussen twee vuren in.’ 

Advies of actie?
Het vaakst wordt het SHGE gebeld 
door familie die zich zorgen maakt 
over het gedrag van een ander fa-
milielid ten aanzien van de oudere. 
Alle vormen van ouderenmishan-
deling komen voor, maar ook het 
SHGE krijgt de meeste meldingen 
over financiële uitbuiting. Of het 
steunpunt actie onderneemt na een 
melding hangt af van de hulpvraag. 
Wil de beller advies of vraagt hij 
om actie? 
Iedereen met vermoedens van oude-
renmishandeling kan het Steunpunt 
Huiselijk Geweld Eemland Heuvelrug 
bellen: slachtoffers, familie, vrijwil-
ligers, professionals. Het steunpunt, 
onderdeel van Welzin, inventariseert 
de meldingen, komt in actie wanneer 
dat gevraagd wordt, geeft voorlich-
ting en trainingen. Telefoon: 0900 
1262626.

Signalen van ouderenmishan-
deling:
• Oudere ziet er onverzorgd uit 
of heeft blauwe plekken; 
• Oudere vertoont somber en 
lusteloos gedrag, is overdreven 
schrikachtig of onderdanig ten 
opzichte van de verzorgende;
• Oudere krijgt geen gelegen-
heid om met andere mensen te 
praten of wordt verhinderd het 
huis uit te gaan;
• Regelmatig ontbreken er dure 
spullen en geld.

Wat te doen bij een vermoeden 
van ouderenmishandeling? 
Praat erover met iemand die de 
oudere ook kent. Bepaal samen 
of er inderdaad iets aan de hand 
is en wat er zou moeten gebeu-
ren. Ga - indien mogelijk - met 
het slachtoffer in gesprek, ook 
bij twijfel. Bel het Steunpunt 
Huiselijk Geweld Eemland voor 
een luisterend oor, informatie 
en/of advies. Zie ook: www.
vooreenveiligthuis.nl.

Vorige week donderdag vond de 
dertiende Haringparty plaats in 
Hilton Royal Parc Soestduinen. 
Ongeveer tweehonderd onder-
nemers uit Soest en Baarn waren 
van de partij en de 750 Hollandse 
Nieuwe werden gretig verorberd. 

Schilder Piet Voortjes viel met zijn 
neus in de boter en haalde het eerste 
vaatje haring binnen. Genereus laat 
hij een dag later weten dat hij de 
haringen schenkt aan de bewoners 
van Molendael. ‘Die ga ik toch niet 
allemaal voor mezelf houden, ben je 
mal. Ik vind het leuk daar anderen 
op te trakteren.’ 
Op verschillende momenten konden 
de gasten genieten van de optre-
dens van Chorus Line en het Soester 
Knollenkoor Apollo. Tijdens de Ame-
rikaanse veiling, onder leiding van 
veilingmeester Tineke Verburg, werd 
volop geboden voor de lokale goede 
doelen. Veel ondernemers hadden 
daarvoor mooie prijzen ter beschik-
king gesteld, zoals horecabonnen, 
juridische adviezen en advertentie-
ruimte. Een luid gejuich steeg op 
toen het record van vorig jaar met 
honderden euro's werd verbroken. 

Met elkaar praten 
Rumoerig bleef het wel, maar dat 
hoort erbij, vindt Paul Martens, se-
cretaris van de Soester Zakenkring. 
‘Zo'n zaal krijg je nooit stil. Ja, tenzij 
je die mensen op een stoel zet, maar 
dan is de sfeer ook meteen anders. 
Men komt daar naartoe om met el-
kaar te praten.’ Hij beaamt dat er 

Haringparty breekt alweer record

€ 23.000,- opgehaald voor goede doelen

Rectificatie
De prachtige foto op pagina 3 
bij het artikel over de opening 
van Vosseveld (Soester Courant 
van 28 mei) is gemaakt door Si-
mone Lensink en niet door Jaap 
van den Broek, zoals abusieve-
lijk gemeld.

Duurzaam denken 
en doen

De gemeente Soest is bezig 
met het ontwikkelen van een 
nieuw duurzaamheidsplan. Zij 
doet dat het liefst met inwo-
ners die zelf of met anderen 
een duurzaam initiatief van 
de grond proberen te krijgen. 
Wie een duurzaam idee heeft, 
wordt verzocht op 25 juni van 
19:30-22:00 uur naar het ge-
meentehuis te komen. Onder-
werpen die daar aan de orde 
komen: Hoe springen we duur-
zaam om met energie, vervoer, 
voedsel, water en de natuur 
zonder dat de kosten de pan 
uitrijzen? 

Gewrichts-
bescherming 

en reuma 
Voor de Reumapatiëntenvereni-
ging Baarn/Soest geeft ergothera-
peute Lise Brandsma een lezing over  
gewrichtsbescherming en reuma. 
Daarin vertelt zij wat ergo- en hand-
therapie kunnen betekenen tijdens 
het dagelijks leven. Ook worden tien 
gewrichtsbeschermende principes 
doorgenomen. Daarnaast besteedt 
zij aandacht aan belangrijke basale 
handoefeningen. Er is ruimschoots 
de gelegenheid om vragen te stel-
len. Reumapatiënten en belangstel-
lenden zijn hartelijk welkom. Lise 
Brandsma begint haar lezing op 
donderdag 19 juni om 14:00 uur 
in Het Brandpunt in Baarn, Oude 
Utrechtseweg 4A, Baarn. De toegang 
is gratis.

Wandeling met 
meditatie

De laatste wandeling met medita-
tie voor de zomer vindt plaats op 
woensdag 25 juni. Buiten medi-
teren wordt door veel mensen als 
prettig ervaren. Er ontstaat een 
harmonieuze sfeer die op zich 
weer bijzondere ontmoetingen 
met zich mee kan brengen. Na 
een korte wandeling wordt on-
geveer twintig minuten op een 
rustige plek in de Korte Duinen 
gemediteerd. Aansluitend volgt 
een ontspannen wandeling van 
een klein uur. Meestal wordt er 
gewandeld op de vierde woens-
dag van de maand. Vooraf, om 
10:00 uur, wordt iets gedronken 
in restaurant de Korte Duinen aan 
de Birkstraat in Soest. Na afloop, 
rond 12:00 uur, keert de groep te-
rug naar het restaurant en drinkt 
en praat daar nog wat ter afslui-
ting. In juli en augustus zijn er 
géén wandelingen met meditatie. 
Voor deelname wordt een vrijwil-
lige financiële bijdrage gevraagd. 

iets minder mensen waren dan in 
voorgaande jaren, maar vindt dat 
niet zo verwonderlijk. Diezelfde 
avond vond de opening van het WK 

voetbal plaats en bovendien zijn er 
de laatste tijd veel acties voor goede 
doelen in Soest gehouden: ‘Neem bij-
voorbeeld Roparun.’ Na de veiling 

deden de aanwezigen zich tegoed 
aan het heerlijke buffet, zowel bin-
nen als buiten, dat werd aangeboden 
door Hilton Royal Parc Soestduinen. 

De bezorgers

Bezorgers die acht weken aaneenge-
sloten geen klacht hebben, ontvan-
gen een premie en worden vermeld 
in de rubriek ‘De loper van de week’. 
Deze week zijn dat:

 z Bob en Suss de Winter
 z Dick Keijer
 z Sanne van Essen
 z Petra van Liere
 z Jim Kragten
 z Chiara van Bekkum
 z Chiem Hollander
 z Vincent van ’t Land


