Klopklop 1 april 2021

Het MST is bereikbaar
Dagelijks telefonisch tussen 09.00-15.00 uur
06-48456177
Tracy van het Gasthuis:

‘Ik vergeet jou nooit meer
jongen!’
Tekst & foto: Jan Nieuwstad

“He Jan”, riep Lydia. “Er is een mooi verhaal over
behulpzame mensen, wil je dat opschrijven.”
Het is elf maart, extreme storm. Tracy komt uit de
bus bij de spoorzone om naar het MST te gaan.
“Het stormde verschrikkelijk zodat ik moeite had

hij half Turks is. Ik zei nog; ik vergeet jou nooit

om overeind te blijven. Op een bepaald moment

meer jongen.”

dacht ik; wat is er aan de hand? Ik zie plotseling

“William en Rouslan stonden net even buiten en

niet goed meer. Wat bleek, ik had geen bril meer

zagen mij aankomen. Zij dachten dat er iemand

op. Mijn bril was weggewaaid. Ik riep; mijn bril…,

voor het spreekuur kwam. Eenmaal binnen

mijn bril… Ik voelde mij heel hulpeloos.”

mocht ik van Marianne een bril lenen. Kon ik nog

“Er kwam gelukkig een aardige jongeman naar mij

niet veel mee zien. Maar in elk geval nog iets.”

toe. Hij zei; ik zal u helpen zoeken naar die bril. We

“Daarna is Rouslan ook opnieuw nog mee gaan

hebben op verschillende plaatsen gekeken. Ik was

zoeken of we eventueel de bril nog konden

door de hele toestand flink van slag.”

vinden. We hebben nog navraag gedaan bij de

“Hij vroeg; waar moet u heen? Hij nam mij bij de

gemeente en bij het kantoor van Arriva. Daar

arm en bracht mij naar het MST. Heel

bleek trouwens dat Alperen zelfs ook daar nog

beschermend vanwege de storm. En zonder bril zie

was gaan informeren of mijn bril was gevonden.”

ik alleen maar contouren.”
Inderdaad, mooi verhaal over behulpzame
“Toen we bij het MST waren heb ik zijn naam

mensen. Maar wat betreft de bril. Minder mooi.

gevraagd: Ik heet Alperen zei hij. En vertelde dat

Die is niet teruggevonden.
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Ontmoeting in de tent:
maandag, woensdag en vrijdag
van 12.00 tot 14.00 uur

De MST-tuin
In 2017 is Nadir begonnen met een tuin vlak achter het
MST-gebouw. Samen met een aantal vrijwilligers.
Zelf kruiden kweken voor de maaltijden van het MST!
Het is fijn om met anderen samen te werken in de tuin
en je kunt er met elkaar over praten.

Een grotere tuin
De tuin is in de loop van de jaren uitgebreid. We
mochten meer grond gebruiken van de fraters.
Er werden niet alleen kruiden verbouwd, maar ook
groenten. De tuin is nu nog kaal, maar de jonge plantjes
staan al klaar.
Hopelijk bestaat de oogst dit jaar uit: courgettes,
aubergines, komkommers, tomaten, peterselie, snijbiet,
rode biet, rode peper en misschien wel aardbeien!

Ik wil met iemand spreken…
- Er zit je iets dwars.
Een probleem groeit je boven het hoofd.
- Je wilt graag iemand spreken.
- Je kunt terecht bij het MST.
Bel 06-48456177 en maak een afspraak.

