11 maart 2021

Het MST is bereikbaar
Dagelijks telefonisch tussen 09.00-15.00 uur
06-48456177
Wandelen door de stad
is een leuke manier om mensen te ontmoeten
Ik heb buiten met iemand afgesproken. Het is heel koud. De winkels zijn dicht.
We zien in de etalages wat we niet kunnen kopen. We praten over hoe het met
ons gaat, dromend van warme chocomelk met slagroom… In de drogisterij
gaan we naar binnen om op te warmen. We kopen honingdropjes.
Een beetje opgewarmd lopen we weer verder. Boosheid over zoveel dat mis
ging in het leven wordt gemend met de smaak van honingdropjes. In de verte
zien we dat het bloemenstalletje open is. Ik koop voor ons allebei een bloembolletje: iets om voor te zorgen. Uit de bol zal beetje bij beetje een heerlijk
ruikende bloem groeien. Ook al is daar nu nog niks van te zien. Hoop!
We komen een bekende tegen, en blijven even staan om wat te praten, en
honingdropjes te delen. Hij ziet dat ik het koud heb. Ik vraag of hij het niet
koud heeft, hele dagen op straat. Zijn antwoord: ik doe dit al jaren, jij bent niks
gewend. We lachen… hij heeft gelijk. Na een laatste dropje lopen we door.
We zijn het eens dat we een gezellige middag hebben… Ik zeg: ‘ik ben blij dat ik
even weg ben van mijn computer…’ Zij zegt: ‘het is als met de bloembol: je
hoeft niks te doen, het groeit vanzelf… soms moet je even niks doen. Je belt me
maar als je wilt spijbelen.’
Bij het station zien we nog een bekende, die de laatste dropjes krijgt.
We nemen afscheid: bedankt voor de leuke middag!
Lydia

Wist u dat?
Rob van der Zwan
op 1 maart al
25 jaar de leiding
heeft over het
MST?

De tent
Op 6 februari ging het sneeuwen.
Dit was te zwaar voor de tent, hij is ingestort.
Weer een tent kapot. We werden er moedeloos van.
Samen hebben we de tent opgeruimd.
Door samen te werken kregen we weer energie.
Afgelopen week hebben we het frame van de tent uit
elkaar gehaald. We hebben bekeken welke onderdelen
vervangen moeten worden.
De nieuwe tentstokken zijn besteld.
Het zeil van de tent is gelukkig nog heel.
Binnenkort bouwen we de tent weer op! Ook samen!
We denken dat de tent weer staat rond Pasen.
Hopelijk kunnen we jullie dan weer ontmoeten in de tent,
coronaproof. Met het zonnetje dat schijnt op het dak
van de tent!

Ervaringsverhaal van de MST Present app
Er belde een meneer naar de
receptie van het MST. Hij had een
aantal vragen en wilde graag iemand
spreken.
De receptie heeft hem doorverwezen naar de MST Present app.

Anne was die dag aanwezig in de
app. Ze spraken elkaar aan de
gesprekstafel. Ze maakten kennis
met elkaar en meneer kon zijn
vragen stellen. Hij kende het MST
nog niet en dit was zijn eerste
contact met ons. Het is fijn dat je
elkaar kan spreken én zien.

Anne heeft meneer kunnen helpen
en doorverwezen naar het Gasthuis
spreekuur. Hij wilde zich ook graag
aanmelden voor Nederlandse les.

