
In je Uppie
presenteert

— ontmoeten, stilstaan, herkennen en uiten —
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UP! slaagt erin 

de gesprekken 

toegankelijk 

te maken voor 

ouderen.

Britse korthaar Roxy is de grote 
steun en toeverlaat van Rina 
Zalmstra (90). Zo’n levend wezen 
in huis is maar wat gezellig!

‘Willen jullie de In je Uppie-groepsgesprekken financieel ondersteunen?’  
Die vraag kreeg stichting De Friesland vorig jaar. Het doel: groepsgesprekken 
mogelijk maken in heel Fryslân. Ik was direct enthousiast over de plannen, 
net als de bestuursleden. De mooie verhalen van deelnemers maakten indruk. 
Het was dus snel duidelijk: stichting De Friesland moet UP! steunen!

Vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid zijn belangrijke thema’s voor stichting 
De Friesland. In je Uppie past daar perfect bij. De gesprekken gaan over actuele 
onderwerpen, zoals eenzaamheid en zingeving. Het verbindt mensen en zet 
hen in hun kracht. Inmiddels is duidelijk hoe waardevol de gesprekken zijn, 
voor zowel de deelnemers als de vrijwillige gespreksleiders. Die waarde zie je 
terug in het magazine dat voor je ligt. 

UP! slaagt erin de gesprekken toegankelijk te maken voor ouderen.  
De financiële ondersteuning vanuit de stichting geeft een mooie impuls aan 
de gesprekken in Fryslân, maar werkt ook als vliegwiel voor samenwerking 
elders in het land. Daar zijn we trots op!

Als stichting blijven we altijd op zoek naar mooie en vernieuwende projecten, 
bijvoorbeeld in de zorg, zodat deze betaalbaar en laagdrempelig blijft.  
Ook ondersteunen we projecten op het gebied van gezondheid en vitaliteit, 
zodat we zorgkosten voorkomen én het leven leuker maken. Neem een kijkje 
op de website van De Friesland als je meer wilt weten over de stichting en 
waarom wij innovatie in de zorg stimuleren. 

Ik hoop dat Friese inwoners nog veel mooie gesprekken blijven voeren met 
elkaar. Want, zoals Jannie (74) vertelt over haar ervaring: “Prachtig. Zo zie  
je eens een andere kant van jezelf en van elkaar. Het lucht op en zet me aan 
om eens wat vaker te praten.”

Namens het bestuur van stichting De Friesland,

Steven Hofenk
Directeur De Friesland

www.stichtingdefriesland.nl
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Alet Klarenbeek, initiatiefnemer UP!

i n l e i d i n g

‘Wat ik nog graag een keer zou willen meemaken?’ 
Het is even stil. Je hoort haar bijna nadenken en dan komt het:

‘Dat iemand me nog eens schaamteloos nafluit!’
Iedereen lacht. ‘Ja! Dat! Je gezien weten, op je allermooist, gewoon 

door een willekeurige man op straat.’ Als je jong bent, vind je 
dat meestal niet prettig, maar nu, de 75 gepasseerd, roept het een 

mooie herinnering op. Aan jonge jaren, fietsend door de stad, 
zelfverzekerd, mooi, bewonderd.

Dit gevoel van herkenning had ik tijdens een In je Uppie Aan de Lijn gesprek: 
een groepsgesprek waarbij een groepje van vijf of zes ouderen ervaringen 
en gevoelens deelt rond een zingevend thema, zoals afscheid, vriendschap 
of spijt. De naam zegt het al: het is een telefoongesprek. En wat het zo 
bijzonder maakt: je ziet elkaar niet, het is ‘in het donker’. Het begint een beetje 
ongemakkelijk, want wie zijn die anderen aan de lijn? Hoe zien ze eruit? Hoe 
reageren ze? Je weet het niet, je tast letterlijk in het duister. Iedereen noemt 
zijn of haar naam en vertelt wat het uitzicht is: de ontluikende tuin, de foto 
van de overleden partner aan de wand, de opengeslagen krant op tafel. Bij elk 
Aan de Lijn gesprek leidt een gespreksleider alles in goede banen, stelt vragen 
en zorgt dat het thema centraal blijft. Om in de sfeer te komen, opent het 
gesprek altijd met een gedicht rond het thema, of een songtekst, of een flard 
uit een boek. 
Al snel ben je gewend aan de stemmen, de stiltes en neem je ook zelf de tijd 
om na te denken. En júíst de fysieke afwezigheid van je gespreksgenoten, van 
hun lichaams taal en energie, zorgt ervoor dat je zelf rustiger kan nadenken 
over wat je wil vertellen. Of niet wil vertellen. Bij In je Uppie is het namelijk 
ook prima als je niks zegt en vooral luistert. 

Het idee om In je Uppie via de telefoon aan te bieden, ontstond in het voorjaar 
van 2020, toen corona uitbrak en we geen live gesprekken meer konden 
realiseren. Er was een acute situatie ontstaan en UP! wilde – nu iedereen achter 
de eigen voordeur moest blijven – ouderen met elkaar in contact brengen en 
zo eenzaamheid voorkomen. De financiële steun van een aantal fondsen – 
founding partners RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo voorop – maakte 
dat we razendsnel de technische achterkant konden realiseren, waarbij ook 
ouderen met een ouderwetse telefoon-aan-een-draad konden inbellen. Enkele 
weken later was Aan de lijn een feit. Sindsdien hebben honderden ouderen 
elkaar aan de lijn weten te vinden, soms zelfs letterlijk, toen bij de kennis-
making bleek dat ze beiden uitzicht hadden op hetzelfde park.

Al snel ben je 

gewend aan de 

stemmen, de 

stiltes en neem 

je ook zelf de tijd 

om na te denken.PETEAR OER 
BETSJUTTING
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haakten talloze zorg- en welzijnsorganisaties aan. De laatste tijd ontstaat 
ook steeds meer samenwerking op speciale thema’s, met de cultuursector, 
met armoedebestrijding en de kerken, of met specifieke doelgroepen, zoals 
lhbtiqa+-ouderen en migrantenouderen. 

Het is heus niet alles goud dat er blinkt. De financiering van dit soort 
projecten blijft lastig. Het sociaal ondernemerschap van UP! en de snelheid die 
dat vraagt, blijken lastig te combineren met de vaak trage besluitvormings-
processen bij gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Ook corona gooit 
voortdurend roet in het eten, maar aan de andere kant: het bracht ons ook 
Aan de Lijn, een unieke groepsbelservice die voor aan huis gekluisterde 
ouderen – ook los van corona – een uitkomst kan zijn. Het Oranjefonds en 
KPN’s Mooiste Contactfonds helpen ons In je Uppie verder uit te bouwen. 
In Friesland heeft Stichting De Friesland, het innovatiefonds van de 
gelijknamige zorgverzekeraar, ervoor gezorgd dat we ouderen tot vrijwillige 
gespreksleider kunnen opleiden. 

In je Uppie is inmiddels een gedeponeerd merk en een erkende ‘effectieve 
sociale interventie tegen eenzaamheid’, zoals dat dan officieel heet. De onder-
werpen lijken misschien zwaar, maar dat zijn ze niet. Ze zijn afkomstig van de 
ouderen zelf, zijn reëel en horen bij het leven. De gesprekken zijn licht van toon 
en opzet en dat is precies de kern van het succes. We stellen vragen en geven 
ruimte aan het antwoord. We oordelen, coachen, helpen niet. Onze deelnemers 
weten zelf wel – gepokt en gemazeld door het leven – waar ze staan en wat ze 
willen. Ze geven aan dat ze dát juist waarderen: het eigen verhaal te kunnen 
delen en er vervolgens in de groep niets mee te hoeven doen. 

Ondertussen heeft het team van UP! zich bekwaamd in het maken van 
podcasts, een soort radioprogramma dat je altijd en overal kunt beluisteren. 
Binnenkort worden ook de In je Uppie verhalen in een podcast vastgelegd. 
Begin 2022 lanceren we bovendien De Luistermap, waar u alle podcasts over 
ouder worden kunt vinden. Via onze nieuwsbrief – aanmelden kan via  
www.upinnederland.nl – blijft u op de hoogte. 

Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens bij één van onze programma’s.

Alet Klarenbeek 
Initiatiefnemer UP!

De bestaande groepen – hobbyclubs, koffieochtenden, koren, sportclubs – 
waren blij dat ze dankzij In je Uppie aan de Lijn in contact konden blijven.  
We merkten tegelijkertijd dat individuele ouderen het spannend vonden om 
mee te doen. Dat is begrijpelijk en niet nieuw: ook bij de live gesprekken moet 
menigeen een drempel over. Zeker tijdens corona, waar angst en onzekerheid de 
boventoon voerden, aarzelden ouderen. Wie zijn daar dan nog meer aan de lijn? 
Wie garandeert dat wat ik zeg, niet wordt doorverteld? Het zijn begrijpelijke 
vragen en ze raken precies de kern, waar het in 2018 allemaal om begon.

In dat jaar las ik een onderzoek van KBO-PCOB over levensvragen van 
ouderen. Veel mensen van de oudere generatie hadden niet de kans gehad om 
te studeren en te worden wie ze wilden zijn. Als ze hun leven over konden 
doen, dan zouden zes van de tien ouderen hun leven anders inrichten. Ruim 
één op de drie zou een (andere) opleiding kiezen, één op de vier een ander 
beroep; veertien procent een andere partner en één op de tien zou anders 
omgaan met zijn of haar lichaam. 
Ik schrok van die aantallen. En u? Ik realiseerde me hoe weinig we eigenlijk 
van elkaar weten en bracht het onderwerp ter sprake bij een ontmoeting met 
ouderen in Leeuwarden. Wat er vervolgens gebeurde was hartverwarmend. 
Alledaagse en bijzondere ervaringen werden gedeeld: over spijt na gedane 
acties of juist over onverrichte zaken. De aanwezigen waren het erover eens:  
je houdt meestal je mond over lastige onderwerpen, uit angst voor kritiek 
of een afwijzing. Nu, in het gesprek, bleek het tegendeel: juist door te delen 
ervaar je herkenning en mededogen en voel je je begrepen en gesteund. 
Terugrijdend naar Amsterdam bedacht ik me dat de meesten van ons wel 
ergens spijt van hebben; het is belangrijk om jezelf te kunnen vergeven en 
in beweging te komen. Veranderen is moeilijk, zeker als je al heel wat jaren 
meegaat, maar het kán, al is het maar een beetje. Die kleine verandering in 
koers, brengt het schip in een andere haven. Als je in je eentje loopt na te 
denken, draai je vaak in steeds dezelfde cirkels rond. Ga je met anderen in 
gesprek, dan brengt dat nieuwe inzichten: over je eigen standpunt en dat van 
anderen. Wat een rijkdom! Al mijmerend ontstond het idee voor In je Uppie: 
ouderen in gesprek brengen over onderwerpen die ertoe doen als je ouder 
wordt en waarover normaal gesproken niet zo snel wordt gepraat.

Inmiddels zijn we landelijk honderden groepsgesprekken en duizenden 
deelnemers verder. Meer en meer ouderen worden zélf gespreksleider. 
Misschien denkt u nu – al lezend – dat is ook iets voor mij. Neem gerust 
contact met ons op! Het is bijzonder en dankbaar om op deze manier 
ontmoetingen te organiseren en alle verhalen te horen. Ook – zeg maar 
gerust vooral – in Fryslân is In je Uppie een succes en dat maakt mij als ‘Fries 
om utens’ extra blij. Projectleider Annewiep Bloem is in de hele provincie 
actief en in het kielzog van ZuidOostZorg, partner van het eerste uur, 

Het is belangrijk 

om jezelf te 

kunnen vergeven 

en in beweging  

te komen.

We stellen vragen 

en geven ruimte 

aan het antwoord. 

We oordelen, 

coachen,  

helpen niet.
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Natuurlijk is ieder mens uniek. 
Elk verhaal is bijzonder. De vrouw 
die tijdens het In je Uppie gesprek 
in Dokkum niets zegt, maar 
gespreksleider Ate de Jong na afloop 
wel toevertrouwt: “Als die corona nog 
lang duurt, hou ik het voor gezien. 
Dit is geen leven.” Die zin zal Ate 
nog lang bijblijven. Maar tijdens die 
bijeenkomst wordt hij vooral geraakt 
door een andere deelnemer. Een 
persoonlijk verslag van Ate:

Eén van de deelnemers, slechthorend, 
kan de anderen niet goed verstaan. 
Ik kies een andere plaats, zodat hij 
en ik elkaar aan kunnen kijken. 
Het helpt niet. De man probeert een 
richtmicrofoon steeds te verplaatsen. 
Dat werkt ook niet. Even overweegt 
hij te vertrekken. Dan ziet hij dat er 
vanwege de corona-opstelling van 
de tafels ruimte is, precies in het 
midden van de groep. Zonder wat te 
zeggen pakt hij zijn stoel en zet ‘m 
mooi centraal, tussen alle anderen in. 
Alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld is – en dat is het ook. Probleem 
opgelost. Dit heet assertiviteit. Daar 
zijn cursussen voor, maar die heeft hij – 
Wâldman – niet nodig.

Wâldmensen zijn de expressievere 
– sommige zeggen: explosievere – 
Friezen. De man waar het over gaat is 
Hepke Braam uit Feanwâlden.

Aan het eind van de bijeenkomst, 
rond het thema ‘spijt’ raakt hij mij 
– en anderen – opnieuw. Hij vraagt 
het woord en neemt ons mee naar 
zijn jeugd, meer dan een halve eeuw 
geleden. Hij had een vriend, toen zijn 
beste kameraad, en die emigreerde 
naar Amerika. Een tijdlang schreven 
beide vrienden elkaar brieven, daarna 
verwaterde dat. Op een dag kreeg 
Hepke het bericht dat zijn vriend 
zichzelf van het leven had beroofd. 

Hepke wacht even. “En nu”, zegt hij, 
“nu heb ik er spijt van dat ik toen 
geen contact heb gehouden. Ik vraag 
me af of ik mijn vriend erdoorheen 
had kunnen slepen.”

Het is doodstil in het zaaltje. Ik vraag 
Hepke of hij de naam van die vriend 
wil noemen en ik denk: dan is die 
vriend er weer een beetje bij.

Die vraag valt niet goed, zie ik aan 
Hepkes gezicht. “Waarom wil je dat 

weten?” zegt hij. Ik denk koortsachtig 
na. Zie begrafenissen voor me waar 
kaarsen worden aangestoken voor 
mensen die er niet meer zijn en die 
worden gemist, juist dan. Ik denk aan 
de dichtregels van Neeltje Maria Min: 
“Noem mij, bevestig mijn bestaan.” 
Maar het is me te intellectueel.  
Ik zeg niks en knik alleen maar 
naar Hepke. “Ik heb er nooit eerder 
over gesproken, maar dit heeft mij 
levenslang dwars gezeten”, zegt hij.

Maanden later tref ik Hepke Braam 
opnieuw. We maken een video voor 
stichting De Friesland, die het (mede) 
mogelijk maakt dat zo’n veertig 
vrijwilligers worden opgeleid tot 
gespreksleider bij UP! Hepke speelt 
in de video een belangrijke rol. Hij 
zegt dat hij zich sinds die bijeenkomst 
in Dokkum heeft afgevraagd 
waarom hij het verhaal over zijn 
kameraad vertelde, aan een groep 
wildvreemden bovendien. Hij geeft 
zelf het antwoord: “Ik voelde me daar 
vertrouwd en geaccepteerd.”

De video is te zien op de website 
van stichting De Friesland: 
stichtingdefriesland.nl/in-je-uppie. 

Hepke Braam (86)

Ik voelde me vertrouwd 
en geaccepteerd
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“Het was bijna kerst. Een man nam het woord en zei dat 
hij niks had met de feestdagen: ‘Praat me niet van kerst.’ 
Er viel een stilte. De man haalde diep adem en vertelde 
dat lang geleden – op de dag voor kerst – zijn beide ouders 
waren overleden. Hij was destijds achttien jaar en de 
oudste van zeven kinderen. Als puber moest hij iedereen 
opvangen. Het gezin viel uit elkaar en kerst heeft hij nooit 
meer gevierd. De andere deelnemers, waaronder ook een 
paar zorgprofessionals, waren zichtbaar geraakt door zijn 
verhaal. Een gebeurtenis kan verstrekkende gevolgen 
hebben in een mensenleven. Niemand van de aanwezigen 
kende dit verhaal, hij had het nooit eerder verteld.” 

Het is boeiend dat er naast persoonlijke herinneringen 
en de manier waarop ze doorwerken in een leven, ook 
aandacht is voor gevoelens die juist nú spelen.

“Een meneer met beginnende dementie vertelde: ‘Dan loop 
ik over straat en dan kom ik iemand tegen en die zegt:  
Ha Jan. Kinst my toch noch wol? En dan kijken ze me aan en 
dan kan ik niet bedenken wie hij of zij is. Dan voel ik me 
echt eenzaam.’ Dat gevoel van verlatenheid werd herkend, 
uit eigen ervaring of vanuit de naaste omgeving.”

Vrede, een van de brede gespreksonderwerpen van In je 
Uppie, raakt vaak aan levensvragen. Ouderen denken veel 
na over het verloop van hun leven. Hoe is het allemaal zo 

gekomen, hebben ze goed gedaan, hun eigen leven geleefd 
of dat van de ander? 

Japke vertelt: “Een mevrouw vertelde dat ze geen leuke 
jeugd had gehad. ‘Wilt u er iets over kwijt?’ vroeg ik. 
‘Nee, dat gaat niet’, zei ze. ‘Ik had geen lieve ouders, maar 
verder is dat een blinde vlek. Ik weet het allemaal niet 
meer.’ Toen dacht ik: ‘Dat moet wel heel erg geweest zijn, 
dat je ‘t zo diep hebt weggestopt. En vervolgens laat ik het 
rusten, want het is duidelijk dat ze dat graag wil.’” 

In je kindertijd wordt de weg naar je latere leven geplaveid 
met gelukkige momenten en minder prettige ervaringen. 

Zoveel ouderen, zoveel achtergronden. Praten over 
gevoelens en het persoonlijke leven is voor velen van hen 
een verademing. Ook dementerende ouderen varen er 
wel bij, zegt Japke: “Het doet hen goed. Je ziet verdriet en 
plezier in de ogen. Als mensen aandacht krijgen, échte 
aandacht, dan verandert hun lichaamstaal.” 

“Bij In je Uppie doet het er niet toe wie je bent”, zegt ze. 
“De gesprekken zijn voor iedereen. Er wordt geen oordeel 
geveld. Iedereen blijft in zijn of haar waarde. De man van 
kerst vertelde achteraf dat hij het zo fijn vond, dat hij niets 
hóefde met zijn verhaal. Hij kon het vertellen en mocht 
het verder laten voor wat het was.”

De thema’s zijn het geheim

ZuidOostZorg is vanaf dag één betrokken bij In je Uppie 
en pioniert in Fryslân met gesprekken voor ouderen met 
beginnende dementie. Welzijnscoördinator en gespreksleider 
Japke Jongsma (62) beet het spits af en was ontroerd door het 
gesprek, waarin persoonlijke verhalen boven tafel kwamen 

die niemand kende. 
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Stap voor stap
In je Uppie-gesprekken vinden plaats in samenwerking met 
zorg- en welzijnsorganisaties en met gemeenten als onderdeel 
van culturele of maatschappelijke projecten. Zo werken we 
samen met het Platform Armoede en Schulden Fryslân in het 
kader van verborgen schulden en armoede. Met het Netwerk 
Palliatieve Zorg in Amsterdam werken we aan het brede 
thema afscheid. De mogelijkheden zijn legio. 

De In je Uppie-methodiek is een Europees gedeponeerd merk 
en een door Movisie1 erkende effectieve sociale interventie 
tegen eenzaamheid. Als je In je Uppie wil inzetten bij je 
organisatie of project, doorloop je een aantal stappen:

1      Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende 
aanpak van sociale vraagstukken.

Hoe gaat dat in zijn werk, als een 
organisatie In je Uppie wil opnemen in 

haar activiteiten voor ouderen?

Kennismaking

Het is maatwerk. Elke organisatie heeft een eigen agenda, 
vraag of project waarbinnen In je Uppie een rol kan 
spelen. Hebben ‘jouw’ ouderen behoefte aan zingeving? 
Wil je verdieping op bepaalde thema’s bewerkstelligen? 
Eens een ander gesprek tijdens de koffie-ochtend? 
Of wil je oudere vrijwilligers een betekenisvolle rol 
geven als gespreksleider? 
Eén van onze projectleiders geeft graag tekst en uitleg 
en verkent met jou de mogelijkheden tot samenwerking.

Gespreksleiders werven

Gespreksleiders kunnen medewerkers 
van de organisatie zijn of ouderen uit 
de regio. Ze worden altijd opgeleid 
door UP! en begeleid met intervisie- en 
inspiratiebijeenkomsten. 

UP! levert:
• Een functieprofiel voor vrijwillige 

gespreksleiders
• Een wervingsflyer om te verspreiden 

in de regio
• Een eendaagse training voor de 

nieuwe gespreksleiders
• Een handboek met de methodiek  

en praktische tips
• Intervisie en persoonlijke begeleiding
• Inspiratiebijeenkomsten met 

gespreksleiders uit het hele land
• Indien van toepassing: coördinatie en 

techniek van de telefonische  
In je Uppie Aan de Lijn-gesprekken

Gesprekken organiseren

Eén van de belangrijkste stappen is het werven 
van deelnemers. Hóé je communiceert is daarom 
net zo van belang als wát je communiceert. Het is 
vaak de flyer die ouderen over de streep trekt om 
deel te nemen. 
UP! heeft de afgelopen jaren veel ervaring 
opgedaan en kent de do’s en don’ts. UP! levert 
flyers en ander communicatiemateriaal, zodat je 
gelijk aan de slag kan.

UP! levert:
• Communicatiemateriaal, zoals flyers, posters 

en persberichten
• Een online bibliotheek met waardevolle 

informatie en gespreksstarters
• Organisatorische ondersteuning bij de 

planning en realisatie van gesprekken
• Beknopte verslaglegging van de In je Uppie 

gesprekken

Zeg het voort!

Je draagt als organisatie met de In je Uppie  
methodiek eigentijdse visie uit op ouder  
worden en zingeving. Ook neem je 
verantwoor delijkheid voor (mogelijke)  
eenzaamheid bij ouderen. Dit biedt kansen  
om publiciteit te genereren in de lokale en 
regionale media en op bijeenkomsten. 
UP! is landelijk actief en neemt alle partners 
mee in haar communicatie. Zo is je organisatie 
dus ook zichtbaar op een landelijk podium.

UP! levert:
• Persbericht voor (lokale) media
• Advertentie op maat
• Landelijke zichtbaarheid op congressen 

en op social media

Haal de methodiek in huis

In je Uppie is een duurzaam programma.  
Je kan als organisatie de methodiek zelf in 
huis halen en blijvend inzetten met een  
train-de-trainer aanbod. UP! leidt 
medewerkers uit jouw organisatie op, om de 
methodiek in te zetten richting vrijwillige 
gesprekleiders en deel te nemen aan 
landelijke inspiratiedagen.

UP! levert:
• Een train-de-trainer programmaplan 

inclusief trainingen, online of live
• Een jaarlijkse inspiratiedag voor 

gespreksleiders vanuit het hele land

Deel je ervaringen

Je zal zien, er komen zoveel mooie verhalen langs 
tijdens de gesprekken, daar wil je misschien iets mee. 
UP! kan dit op meerdere manieren voor je realiseren, 
bijvoorbeeld met een speciale podcastserie, een live 
of online talkshow of een magazine. UP! heeft als 
programmamaker veel en brede ervaring.

UP! levert:
• De mogelijkheid om aanvullende programma’s 

te maken, zoals een podcast of talkshow: van 
inhoudelijk programma en regie, tot productie, 
technische realisatie en alle bijkomende 
communicatiemiddelen en PR
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“Ja, ik ben eenzaam. En daarom 
deed ik mee aan de In je Uppie 
gesprekken.” Eenzaamheid is niet iets 
waar ze trots op is, maar Gwendolyn 
van der Veen uit Stiens praat er open 
over, want: “Als je niet eerlijk bent, 
als je het niet benoemt, ga je ook niet 
op zoek naar een mogelijkheid om uit 
die eenzaamheid te breken. En dan 
zeggen mensen later: ‘Goh ben jij al 
die tijd zo eenzaam geweest? Had het 
maar gezegd.’”

Je kan een ander voor de gek houden, 
maar jezelf niet, weet Gwendolyn.
Ze kwam fysiek als jongetje ter 
wereld, maar van binnen was ze 
een meisje, en dat weet ze al haar 
hele leven. Gwendolyn – toen nog: 
Peter – ging als man door het leven 
en trouwde. Ze kregen drie prachtige 
kinderen en gingen na 25 jaar uit 
elkaar. Pas na de scheiding kwam er 
ruimte voor haar gevoelens: ze was 
transseksueel, dat wil zeggen, in het 
verkeerde lichaam geboren. Toen ze 
dat erkende, wist ze dat ze niet terug 
kon: “Als mijn geslachtsaanpassende 
operatie niet door had kunnen gaan, 
had ik suïcide gepleegd. Dat hoor je 
bij 99,999% van alle transseksuelen. 
Je bent een drempel overgestapt, hebt 
een deur achter je dicht gedaan en 
kan niet meer terug.”

De reacties logen er niet om. Toen 
Gwendolyn nog niet als vrouw door 
het leven ging, maar wel in een 
jurk rondliep, werd ze nageroepen 
door zowel blonde bouwvakkers als 
donkere jongeren. Er werden eieren 
tegen de ramen gegooid en in het 
park in Stiens werd ze uitgescholden 
door een groepje tieners. Toen ze hen 
daarop aansprak schopte één jongen 
haar meermalen in de rug. “Heel 
pijnlijk”, zegt ze nu, “Letterlijk en 
figuurlijk.”

Gelukkig was er ook een andere kant. 
Overal waar ze ging, steeds vaker als 
vrouw, was er ook belangstelling en 
respect, meestal van vrouwen. “Op 
enkele nare momenten na was het een 
waar feest, een bevrijding om eindelijk 
mijn ware zelf te kunnen zijn.”

De ware Gwendolyn heeft een deel van 
haar leven bij wijze van spreken onder 
water geleefd, onzichtbaar voor de 
buitenwereld. Houdt dat verband met 
haar bijzondere fascinatie, de mystiek 
van duikboten? “Je opsluiten in een 
stalen buis, en niet vóór de machines 
of ernaast, maar in de machine, dat is 
al heel bijzonder. En dan de spanning 
dat je aangevallen kan worden en geen 
kant uit kan, als gekooide dieren, dat 
is eigenlijk een menselijke tragedie. 

Die tragiek, die fascineert me.  
De vriendschap onder de bemanning 
vind ik trouwens net zo boeiend.” 
Ze heeft een indrukwekkende 
verzameling boeken over duikboten.

Inmiddels beschouwt ze die 
verzamelwoede ook als een vlucht, 
om invulling te geven aan een leegte 
en om haar eenzaamheid tegen 
te gaan. Momenteel heeft ze geen 
partner. Ze zou graag met een man 
willen samenleven. 

Het Dorpenteam Noord van Amaryllis 
zette haar op het spoor van de In je 
Uppie gesprekken en ze genoot van de 
telefonische groepsgesprekken. “Ieder 
heeft zijn of haar verhaal. Als je die 
verhalen hoort dan heeft jouw leven 
zin. Het is een toegevoegde waarde 
aan jouw zijn.”

Ze kon ook haar eigen ervaringen  
delen: “Dat helpt me om mijn waardig-
heid terug te krijgen. Je bestaat pas als 
mens als de ander jou wil erkennen. 
Daarom is eenzaamheid voor een 
mens funest. Dan hou je eigenlijk op 
te bestaan. Je bestaat bij de gratie van 
een ander. Ik word verrijkt door de 
verhalen van anderen, en andersom. 
De In je Uppie gesprekken zijn een 
vitamineboost voor m’n geest.”
 

Gwendolyn van der Veen (66)

Die gesprekken zijn een 
vitamineboost voor m’n geest
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Fryslân boppe: 
de kracht van samenwerking

“Deelnemers kunnen tijdens de In je Uppie gesprekken 
hun ei kwijt. Voor veel mensen is het heel lang een 
taboe geweest om over iets wezenlijks te spreken, 
vooral over gevoelens. Als één iemand gaat vertellen, 
merk je dat anderen snel volgen. Na een kwartier zie 
je iedereen ontdooien. Het is prachtig om te ervaren 
hoe enthousiast mensen dan zijn. Veel deelnemers 
hebben ons gevraagd nog meer gesprekken te 
organiseren, dus dat zegt genoeg.”

“Ik vind de In je Uppie-gesprekken heel bijzonder. 
Het verrast mij telkens weer hoe open en eerlijk de 
deelnemers zijn. Je wilt als persoon gezien worden: 
wie je bent, wat je meemaakt en hoe je over dingen 
denkt. Het feit dat anderen echt naar je luisteren 
en op je reageren in zo’n groep betekent denk ik 
heel veel. Deelnemers gaven ook aan dat ze het 
fijn vonden om verhalen van anderen te horen. 
Herkenning is heel waardevol.” 

Sieta Kuipers 
De Skûle Welzijn

Mea Groenendaal
Stichting Welzijn Het Bolwerk

“UP! biedt oudere mensen de kans om op een laag-
drempelige manier met anderen in contact te komen. 
Het gaat verder dan het geijkte koffie- of weerpraatje; 
er wordt gepraat over onderwerpen die er écht toe 
doen. Soms zorgt dat voor een diepere band tussen 
ouderen. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantu-
madiel strijden tegen eenzaamheid en werken aan een 
inclusieve samenleving. De In je Uppie-gesprekken zijn 
een interessant en belangrijk onderdeel.” 

Marijke Paulusma 
Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

“Onze bewoners willen graag 
met elkaar in gesprek over iets 
dat ertoe doet. In je Uppie leent 
zich daar goed voor. Een meneer 
kwam niet vaak naar activiteiten 
toe, dus we nodigden hem uit 
voor een In je Uppie gesprek.  
Het thema was spijt en hij 
vertelde: ‘Ik heb geen spijt van de 
relatie met mijn vrouw.’ Een paar 
maanden ervoor was zijn vrouw 
overleden. De andere mensen in 
de groep kenden haar en samen 
haalden ze mooie herinneringen 
aan haar op. Dat heeft hem 
erg goed gedaan. Vanaf dat 
moment is hij vaker bij In je Uppie 
gesprekken geweest en kwam 
hij naar andere activiteiten. Hij 
sprak ook vaker met mensen af. 
Dat is geweldig om te zien.”

Ingrid Dijkstra  
ZuidOostZorg/Odensehuis

“Deelnemers vinden het prettig om anderen te 
ontmoeten. Ze hebben behoefte aan contact.  
Dat wisten we al, maar de behoefte is nog groter 
na een lange periode van thuiszitten in coronatijd. 
In je Uppie biedt hen afleiding en ook eens een 
ander gespreksonderwerp dan corona. Dankzij 
de gesprekken kunnen deelnemers naar elkaar 
luisteren en verhalen vertellen. Dat is fijn.” 

Francien Bekius 
Sociaal Werk De Kear

“Het Generatiehuis zet kunst en 
cultuur in als middel om mensen 
aan elkaar te verbinden. De In je 
Uppie gesprekken doen dat ook. 
Mensen aan elkaar verbinden 
is heel belangrijk, zeker nu 
mensen meer en meer op zichzelf 
aangewezen zijn. Een tijd geleden 
hebben we een In je Uppie gesprek 
georganiseerd voor mensen met 
de ziekte van Parkinson. Dat was 
een heel emotioneel gesprek, 
maar de deelnemers kwamen 
er blij en opgelucht vandaan. 
Ze hebben even dat gevoel van 
connectie gehad en konden hun 
verhaal kwijt.” 

Marlien Seinstra 
Het Generatiehuis

“Een gesprek blijft vaak bij 
koetjes en kalfjes, maar best 
veel mensen zijn op zoek naar 
verdieping. De In je Uppie 
gesprekken bieden een mooie 
oplossing en als organisatie 
willen we ze graag aanbieden.
De telefonische groepsgesprekken 
waren heel waardevol. 
Deelnemers voelden zich erg 
alleen en hebben veel aan de 
gesprekken gehad, zo vertelden 
ze. In de zomer hebben we 
gesprekken georganiseerd voor 
mantelzorgers. Die waren ook 
heel waardevol.”

Margriet Groenveld
Sociaal Collectief
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Ze is negentig maar gaat voor de 
honderd, want ze is vitaal – “ik doe 
mijn eigen krulspelden nog in” – en 
staat middenin het leven. Ze zingt 
in een koor, schrijft fantasie- en 
reisverhalen en leest graag. Haar 
favoriete genre? Misdaadromans.

Het leven van Rina Zalmstra uit 
Grou verliep niet rimpelloos, maar 
ze klaagt niet. Ze vertelde tijdens 
een In je Uppie gesprek, met als 
thema ‘spijt’, dat ze het jammer vindt 
dat ouders en kinderen vroeger zo 
weinig gesprekken voerden met 
elkaar. “Maar dat verhaal zul je wel 
veel vaker gehoord hebben.” En het 
spijt haar ook vreselijk dat haar drie 
zussen en haar broer niet meer leven: 
”Wat zou ik het heerlijk vinden om 
met hun over mijn ouders te kunnen 
praten. Er is niemand meer die mijn 
ouders heeft gekend. Jammer.” 

Haar ouders waren lieve, katholieke 
mensen. Op haar 21-ste kreeg ze 
verkering met Harry. Ze trouwden en 
kregen drie kinderen, twee dochters 
en een zoon. “Lieve kinderen”, zegt ze.
Haar man had een autorijschool, 
Rina haalde haar rijbewijs, maar 
reed nooit zelf. De man zit achter 

het stuur, de vrouw ernaast – dat 
was volstrekt normaal toen. Wel 
liet ze iedere vijf jaar haar rijbewijs 
verlengen. Toen – heel veel jaren 
later, maar veel te vroeg – haar man 
overleed, nam ze vijftien rijlessen, 
kocht een Mini Metro, en waagde 
de gok. Op een zondagochtend heel 
vroeg, het was nog doodstil op de 
weg, reed ze voor het eerst alleen.

Na het overlijden van haar man trof 
ze Wiepie de Wit, een hartsvriendin. 
Maar Wiepie is ook al overleden. 
Gelukkig heeft ze Roxy, een Brits 
korthaar: “Roxy betekent heel veel 
voor mij. Ik hou van die kat. Het is 
zo’n lief dier. Ik ben alleen, dus ik 
praat ook met ‘m. Hij zegt niets terug, 
maar ik weet zeker dat we samen een 
band hebben. Als ik iets strengs zeg, 
luistert hij. Echt.” 

Levenslang houdt ze van lezen: “Ik 
was nog maar zeven, toen was ik al 
lid van de bibliotheek. Mijn moeder 
zei wel eens: ‘Jij verleest je verstand 
nog eens.’” Haar lievelingsgenre? 
Onderkoeld en alsof het volstrekt 
normaal is, zegt ze: “Moord en 
doodslag. Thrillers, misdaadromans. 
Spanning en sensatie. Ik hou niet 

van saaiheid. De streekroman ben ik 
ontgroeid.” 

Ze is fervent deelneemster aan de In 
je Uppie gesprekken in Friesmastate 
in Grou. “In onze groep zat én een 
heel gelovige vrouw én een felle 
vakbondsman. En hoe verschillend 
mensen reageren, dat vind ik mooi 
om te horen en te zien. Daar krijg ik 
nou positieve energie van. In deze 
negatieve coronatijd kunnen we dat 
allemaal wel gebruiken.” 

Onlangs vierde ze haar negentigste 
verjaardag met de kinderen, 
kleinkinderen en aanhang. Eerst 
bowlen en daarna een heerlijk lopend 
buffet bij Van der Valk, met als 
dessert ijs met spetterend vuurwerk. 
Ze hoopt dat ze honderd wordt. ”Ik 
heb overal zin in, het eten smaakt me 
lekker, ik kan nog in de bocht, dus… 
op naar de honderd!” Ze is niet bang 
voor de dood: “Ik wil anderen niet 
kwetsen, ik ben ook gelovig, maar 
ik sta er vrij nuchter in. Als er na de 
dood niets is, dan is er niets. Dat zou 
jammer zijn, maar toen ik er nog niet 
was, was er ook niks, toch? En als er 
wel een hiernamaals is – en dat hoop 
ik – dan bof ik.”

Rina Zalmstra (90) 

‘Ik hou niet van saaiheid’
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It befalt har hiel goed. It kin sa ferskillend mei 
frijwilligerswurk. Se is bygelyks ek frijwilliger by in 
organisaasje dy ’t fanwege corona ticht moast: “Mar dan 
hear je in healier hielendal neat fan dy organisaasje. 
Dat fyn ik sa ûnhandich! Sa hâlde jo de bân mei de 
organisaasje net yn stân. Mar by Up is dat oars. Se hâlde 
kontakt en hawwe it organisatoarysk goed op oarder.  
As foarbyld: de technyk. Ik ha no in kear as fjouwer, fiif  
In je Uppie aan de lijn dien en Jim, meiwurker fan Up, regele 
de hele technyk. Ik hoechde nergens oer yn te sitten.” 

Fantefoaren krigen de gesprekslieders in oplieding. 
Aukje is no mei pensioen, mar fanút har wurk – 
ferpleechkundige op de ôfdieling oncology – wist se 
wol dat je minsken de tiid jaan moatte om har ferhaal 
te fertellen. Yn de traning waard dêr ek de klam op 
lein: “Elkoar útprate litte. Elkoar net yn ’e rede falle. 
Foarkomme dat immen it ferhaal fan in oar helemaal 
oernimt. Dat sjochst faak gebeuren: dat ien mei in oar syn 
of har ferhaal op ‘e loop giet.”

En: “Jo hoege net altyd en oeral in miening oer te 
hawwen. Dat liket tsjintwurdich wol sa. Mar der binne 
genôch dingen dêr wit ik net folle fan, wêrom soe ik dêr in 
miening oer hawwe moatte? Better: stel de oar in fraach, 
of twa. Elke Wisse hat dêr in moai boekje oer skreaun: 
Socrates op sneakers.” 

Mar it wichtichste oan de In je Uppie gesprekken:  
se geane ergens oer. “Aldere minsken prate faak earst 
oer de gesondheid en it sikehûsgebeuren. ‘En toen sei de 
dokter dit en de suster dat…’ Dêrnei giet it oer de bern. 
Dat binne faak de iennige dingen. Fierder giet it net.  
En dat fyn ik spitich. Binnen In je Uppie gebeurt dat wol. 
Dat sprekt my oan.”

“Nim sa’n tema as ‘spyt.’ In moai tema. Yn ien fan de 
petearen fertelde in man dat hy jierrenlang foar syn 
frou soarge hie dy ‘t psychysk yn ’e war wie. Hy stjitte 
stadichoan mear minsken ôf, want hy woe net dat freonen 
en femylje syn frou sa seagen. Nei’t se ferstoarn wie hy 
suver wat opluchte. En dêr fielde hy him skuldich oer.  
Hy fertelde it warskynlik foar de earste kear. Dat fyn ik 
dan heel bysûnder.” 

Se neamt ek in foarbyld út har eigen libben: “Ik wie 21, 22 
en ferpleechkundige. Doe ‘t ik klear wie mei de oplieding 
woe ik graach nei in kibboets, yn Israël. Dat diene doe 
in soad jonge minsken: de weareld yn. Oare kulturen 
kennen leare. Mar ik tocht: hoe komt it dan mei myn 
wurk? En mei myn húske? En doe ha ‘k it net dien. Ik trof 
myn man en dan settelst dy. Mar achterôf tink ik: ik hie 
‘t al dwaan moatten. Dêr ha ‘k no wol ris spyt fan. Mar ‘t 
sit my net op ’e nekke hear. Ik ha ek net in bucketlist. Ik 
hoech Napels net te sjen. Fryslân is ek prachtich”.

Je hoege net altyd en oeral in 
miening oer te hawwen

Se waard belle troch it Sociaal Collectief yn de gemeente 
Súdwest Fryslân. “Aukje, ik heb een baantje voor je en ik denk 
dat je het hartstikke leuk vindt.” Dat hiene se goed sjoen. No 
is Aukje Postma (68) út Boalsert ien fan de frijwilligers dy ‘t 

In je Uppie gesprekken begeliede.
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Menselijke verhalen interesseren hem. Hoe is iemand 
opgevoed? Wat heeft hij of zij gemist? Waar gingen 
dingen mis? Die vragen boeien hem al zijn hele leven. 
Die nieuwsgierigheid heb je ook nodig om een In je Uppie 
gesprek te leiden. Eerst zorgen voor een goeie, vertrouwde 
sfeer, met muziek, een gedicht, en dan is vaak één vraag 
genoeg: “Wat docht it mei jo?” of een constatering:  
“Ik sjoch oan jo dat it wat mei jo docht.”

Jan Wagenaar vindt het prettig en terecht dat binnen 
UP! veel aandacht is voor het Fries. Je kan je het best 
uitdrukken – zeker als het om gevoelens gaat – in je eerste 
taal, de memmetaal, de taal waarin je bent opgegroeid. 
En in Fryslân is dat het Fries of een van de streektalen. 
Jongere mensen hebben minder moeite om zich in 
het Nederlands uit te drukken. Jan kent in zijn eigen 
omgeving ouderen die amper Nederlands kunnen praten, 
laat staan lezen of schrijven: “Kom yn de doarpen boppe 
Dokkum. At âldere minsken dêr wat fertelle wolle dogge 
se dat it leafst yn hun eigen taal. Dat is myn erfaring 
teminsten.”

Hij wijst op streekgebonden uitdrukkingen. In Peasens-
Moddergat bijvoorbeeld, roepen ze om het andere woord: 
“Heare heare, hoe hast it yn ’e holle krigen?” Iemand 
die geen Fries verstaat zal denken dat ze daar de naam 
van de Heer wel heel vaak gebruiken. Maar in Peasens-
Moddergat willen ze er alleen maar duidelijk mee maken 
dat ze heel erg verbaasd zijn. Als je dat niet begrijpt, mis 
je essentiële dingen: “Dêrom fyn ‘k it moai dat Up dêr 
rekken mei hâldt.” 

Wagenaar is sportfanaat. Aan de muur hangt het brevet 
dat je krijgt als je de Elfstedentocht op drie manieren 
hebt volbracht: schaatsend, lopend en fietsend. 
Zaterdags doet hij voor de regionale omroep verslag 
van voetbalwedstrijden. ‘Niemand buitenspel’ zou zijn 
levensmotto kunnen zijn. Eigenlijk zou elk dorp daarom 
zijn eigen In je Uppie groep moeten hebben, vindt hij.

Of een veteranengroep. Elke week treft hij voetbal-
kameraden van toen. Zitten, een pilsje en praten. Maar 
gaat het dan ook ergens over? Natuurlijk, er wordt 
geouwehoerd en de diepere gesprekken ontstaan eerder 
als ze eens met de hele groep op stap zijn en er tijd is voor 
één-op-één gesprekken. Het is een hechte club, die elkaar 
met raad en daad bijstaat. Jan’s huis werd verbouwd en 
de dakpannen moesten op het dak. Hij vertelde het in de 
groep en vroeg: “Kinne wy dat ek even tegearre dwaan?” 
Die zaterdag om acht uur stonden er twintig mannen op 
de stoep. “Tweintich! Dat is toch fantastysk”, zegt hij.

Durf te vragen. Dat deed je vroeger niet. Hij denkt aan 
zijn pake en beppe. Ze verloren een zoon, achttien jaar. 
Hij verdronk in Peasens-Moddergat, achter de dijk. 
Vanaf dat moment droeg beppe zwarte kleding: “Swarte 
jurk, swarte skelk, swarte skuon. Altyd yn ‘t swart.  
Mar ik ha har noait fertellen heard oer har soan.  
Mei gjin wurd. Tewyl ‘t se der in ferskrikkelike lêst fan 
hie, dêr bin ‘k fan oertsjûge. Mar se koe der mei oaren 
net oer prate. Wat ha dy minsken libbenslang wat mei 
har meidroegen.” Wat had hij beppe graag een In je Uppie 
groep gegund. 

Niemand buitenspel

Boeven vangen en voor de rechter brengen – daar ging het 
om. In zijn werk als rechercheur vond Jan Wagenaar (71) 
uit De Westereen de verhoren altijd het mooist. Nu is hij 

vrijwillig In je Uppie gespreksleider.



i n t e r v i e wi n t e r v i e w

2726

Gerda Stokking-Terpstra woonde 
met haar man en twee zonen in Epe. 
Zij en haar man hadden samen het 
huis opgeknapt, precies zoals zij het 
wilden hebben. Ze genoten. Als ze ‘s 
avonds op het terras zaten, zeiden ze 
tegen elkaar: “Wat zijn wij gelukkig.” 
Toen kreeg haar man, pas 42 jaar 
oud, een hartstilstand. “Een ramp.” 
Waar haal je dan de kracht vandaan? 
“De kinderen”, zegt ze. “Je wilt dat 
je kinderen er zo weinig mogelijk 
verdriet van hebben. Daarvoor ga  
je door.”

Gerda had veel gelezen over gebroken 
gezinnen en dat het met de kinderen 
dan vaak niet goed gaat. Ze dacht, 
‘dat gaat mij niet gebeuren’ en wijdde 
zich aan de opvoeding van haar 
zoons. Beide jongens gingen naar het 
gymnasium. Maar de één tekende 
liever. Hij wilde graag naar de 
Kunstacademie. Het leek Gerda geen 
goed idee: zorg eerst dat je een goede 
baan hebt en ga daarnaast tekenen. 
Het botste wel eens tussen moeder en 
zoon. Inmiddels werkt deze zoon als 
notaris op de Amsterdamse Zuidas 
én hij tekent. Hij maakte onder meer 
een stripboek, waarin hij het gedrag 
van de yuppen op de Zuidas op de 
hak neemt. 

De andere zoon is ook jurist. En 
ook hij heeft een passie: film. In de 
garage naast huis installeerde hij 
filmapparatuur en schermen. En hij 
speelt in een band, alternatieve rock. 
Niet helemaal haar muziek, maar ze 
vindt dat het mooi klinkt.

De kinderen sleepten haar erdoor-
heen, maar ook haar activiteiten  
buitenshuis. Binnen de kerk, als  
scriba en oecumenisch ouderling, bij  
Vluchtelingenwerk en de Wereld-
winkel. En jarenlang wandelde ze 
wekelijks met een blinde man.  
“Zijn vrouw had mij dat gevraagd, 
toen zij hartklachten kreeg. Het  
waren bijzondere wandelingen.  
We liepen achter elkaar over kleine 
kronkelpaadjes en hij oriënteerde 
zich op mijn stem. Het ging feilloos. 
Hij was Zenboeddhist, ik vond dat  
interessant.  We hadden goede  
gesprekken en er ontstond een soort 
vriendschap. Maar toen zijn vrouw 
overleed verkondigde hij plotseling in 
het openbaar, als een echte macho-
man, dat ik zijn vriendin was.  
Mijn hemel zeg, dat viel me zo  
ongelooflijk tegen. Ik heb er direct 
een punt achter gezet.” 

Een paar jaar geleden besloot ze terug 
te keren naar Leeuwarden, waar 
ze 73 jaar geleden ook is geboren. 
Als gelovig mens zocht ze een 
religieuze gespreksgroep. Maar toen 
daar uiterst lauw werd gereageerd 
op de Nashville-verklaring, een 
Amerikaans antihomostatement, 
wist ze: dit is niks voor mij.  
Ze meldde zich ook aan voor de  
In je Uppie gesprekken. Maar, 
eerlijk is eerlijk, niet zozeer om de 
gesprekken zelf. Eigenlijk was het 
op verzoek van Dennis: “Dat is de 
coördinator hier en hij komt met 
allerlei nieuwe ideeën. Heel positief. 
En als er dan geen mensen komen, 
dan vind ik dat sneu. Dus daarom 
ging ik en ik ga ook naar de volgende 
bijeenkomst. Over geluk.” 

Geluk? Dat zijn haar kinderen en de 
drie prachtige kleindochters. Maar 
geluk is ook muziek. Ze zong zelf 
in een heel goed koor. Nu zingt ze 
nog. Op een ander niveau, maar dat 
maakt niet uit. “De Matthäus Passion 
is indrukwekkend, maar Fragile van 
Sting is ook prachtig. Ik hou van 
allerlei soorten muziek. Muziek is 
heerlijk.”

Gerda Stokking-Terpstra (73) 

‘Muziek is heerlijk’
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What’s 
UP!?

UP! maakt sinds 2017 eigentijdse programma’s 
rondom ouder worden vanuit de visie: 

persoonlijke groei is mogelijk tot de laatste 
snik. Door middel van ontmoeting (talkshows, 

groepsgesprekken, werkconferenties 
en podcasts) brengt UP! mensen op een 

persoonlijke, realistische manier met elkaar in 
gesprek over uiteenlopende thema’s die ertoe 

doen als je ouder wordt.

1     hoedanwerkconferentie.nl

Persoonlijke veerkracht

Wie ouder wordt krijgt te maken met verlies: van gezond-
heid, werk, mobiliteit en dierbaren. Wie nieuwsgierig 
is – naar zichzelf en anderen – kan zich misschien beter 
verhouden tot het vele afscheid nemen. Ook het gevoel 
er helemaal alleen voor te staan kan verminderen als je 
erover praat. UP! nodigt uit tot het stellen van vragen, 
oefent veerkracht en biedt mogelijk een antwoord op  
(het risico) van eenzaamheid. 

UP! is een actieve partner in de Nationale Coalitie  
Eén tegen eenzaamheid en aanjager van meerdere coalities 
in het land. 

UP! realiseerde de afgelopen jaren de HOE DAN? werk-
conferenties1 in opdracht van het ministerie van VWS 
en stimuleerde hiermee de lokale samenwerking tussen 
succesvolle interventies, bedrijfsleven en overheid.

Een nieuwe kijk op ouder worden

Ouder worden we met een beetje geluk allemaal, elke dag 
weer. Toch roept het woord ‘oud’ vaak heftige reacties 
op. Iemand haast zich bijvoorbeeld om te benoemen hoe 
jong hij zich voelt. Veel ouderen voelen zich niet langer 
van waarde. Voelen zich zonder aanziens des persoons 
afgeschreven als ‘kwetsbaar’, zoals tijdens corona op 
grote schaal gebeurde. 

Elke leeftijd heeft waarde. Met onze programma’s 
kantelen we de beeldvorming rond ouder worden naar 
een positiever en realistischer beeld. UP! geeft de oudere 
zelf een stem en brengt generatiegenoten met elkaar in 
gesprek. 
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Van talkshow tot podcastplatform 

UP! is de afgelopen jaren in staat gebleken duizenden 
65+-ers bij haar programma’s te betrekken. Zo organiseert 
UP! maandelijkse talkshows in De Nieuwe Liefde en 
De Rode Hoed in Amsterdam. Door corona liggen deze 
programma’s even stil. We realiseren, in opdracht, online 
programma’s en zijn ons ook gaan richten op een nieuw 
medium: de podcast. Voor het honderdjarige Jo Visser 
Fonds maakten we de prachtige serie TOEN&NU, met tien 
verhalen van ouderen, die ondanks tegenslag hun leven 
een geheel nieuwe wending konden geven.  
TOEN&NU is te beluisteren op www.upinnederland.nl, 
Spotify en andere podcastplatforms. 

Van het een komt het ander. Begin 2022 lanceert UP!  
De Luistermap, een online platform, waar we als een soort 
radiogids podcasts samenbrengen, die aandacht geven 
aan ouderen, ouder worden en de thema’s die we in die 
context relevant vinden. 

Ik ben niet eenzaam

Oprichter Alet Klarenbeek heeft zich – met dank aan 
de UP! programma’s, research en tientallen gesprekken 
met ouderen – verdiept in eenzaamheid bij ouderen en 
daarover een boek geschreven: Ik ben niet eenzaam.

Het boek biedt uitgebreid aandacht aan ouder worden en 
de verschillende vormen van eenzaamheid bij ouderen.
Wat werkt goed als je eenzaamheid wil voorkomen en hoe 
kan je juist díe ouderen bereiken die extra risico lopen op 
eenzaamheid? 

Ik ben niet eenzaam is geschreven voor iedereen die zich 
bezighoudt met eenzaamheid en ouderen, bijvoorbeeld 
binnen de overheid en organisaties op het gebied van 
zorg, welzijn en cultuur. Het boek zal ook zeker een breder 
publiek aanspreken en is via www.upinnederland.nl te 
bestellen. 
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190
gesprekken door heel Fryslân 

373 
gesprekken door heel Nederland

2601
ouderen 

132
gespreksleiders

1
methodiek 


