
 

 

 

 

 

Verslag van het vrijwilligers ‘Zoomcafé’ op 9 april 2020 
 

Kwetsbaarheid is een sleutel tot contact. Zeker in deze periode van maatregelen willen we 

graag in contact met elkaar blijven. Op een bijzondere plek online in Zoom komen we bij 

elkaar. Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over kwetsbaarheid.  

 

 “Kwetsbaarheid delen in Coronatijd” 

 

Nadat iedereen ‘ín beeld’ was verschenen, de deelnemers verwelkomd en het thema van de 

bijeenkomst door Karin was gepresenteerd, las Dick een door hem geschreven inleidende 

tekst voor: 

 

'Kwetsbaarheid delen ' 

De coronacrisis zoals we die nu meemaken confronteert ons met de kwetsbaarheid van ons 

bestaan en raakt direct aan de zin van ons leven. Verbinding, contact maken, aanraken, 

werkelijk gezien worden, nodig gevonden worden,  dit maakt ons bestaan immers de moeite 

waard.  Dat verklaart waarom we ons zo kwetsbaar kunnen voelen als die verbinding in deze 

tijd verstoord raakt of soms helemaal wegvalt.   

We lopen aan tegen de grenzen van onze zelfredzaamheid en moeten erkennen dat we 

afhankelijk zijn van anderen. We zijn helemaal niet zo 'solide' als we misschien denken of 

hopen. We moeten onder ogen zien dat we ons leven niet in de hand hebben en dat we soms  

angstig, eenzaam, onzeker en 'klein' zijn.   

Hoe ga ik daarmee om ?  Durf ik in de spiegel te kijken en mijn kwetsbaarheid onder ogen te 

zien zodat ik werkelijk mijzelf zie?  Durf ik mijn ik mijn kwetsbaarheid te tonen aan anderen ? 

Durf ik om liefde en steun te vragen?  Kan ik open blijven staan voor mensen die liefde en 

steun van mij vragen? Draai ik in mijn eigen cirkeltje rond of doorbreek ik die. En hoe doe ik 

dat dan ?   

Vervolgens werden twee vragen aan de deelnemers getoond die in twee rondes werden 

verkend en beantwoord.  De opdracht daarbij was om zo’n acht minuten in stilte te 

schrijven.  

 

1 ‘Op welke wijze kom je kwetsbaarheid tegen ? 

2 ‘Hoe ga je daar vervolgens mee om en leer je daar ook iets van?  



 

N.B.  

De verschillende citaten die je hieronder aantreft worden vermeld zonder naam omdat ze 

gedeeltelijk samenvattend zijn en geen precieze verbatim weergave van bijvoorbeeld een 

geluidsopname. We hopen echter zoveel als mogelijk recht te doen aan hetgeen door ieder 

individueel is gezegd. Daarbij willen we nog eens benadrukken hoezeer we jullie 

openhartigheid hebben gewaardeerd. Het was echt ‘kwetsbaarheid delen’ Dank daarvoor.  

 

Vraag 1: Op welke wijze kom je kwetsbaarheid tegen?  

 

A: 'Ik mis erg mijn familie in het buitenland en ben angstig. Ik durf niet naar ziekenhuis of 

dokter te gaan en wil dat ook niet. Alles gaat online; ik vind het zo lastig allemaal. Ik heb te 

kampen met zoveel onzekerheid over gezondheid, het leven en mijn inkomsten. Het is een 

moeilijke tijd. Ik mis de vrijheid om te doen wat ik wil. ' 

 

B: 'Door deze bijenkomst heb ik weer meer het gevoel dat we allemaal verbonden zijn. Ik 

heb angst over familie in het buitenland. Mensen zijn bang voor elkaar niemand wil elkaar 

aanraken. Ik mis dat erg. Ben ook dankbaar in deze tijd dat ik niet ziek ben en dat we met z’n 

drieën thuis zijn. Ik heb het gevoel dat ik in een achtbaan zit met allemaal verschillende 

gevoelens van isolement, behoefte aan controle enz. Oude angsten komen boven en nieuwe 

angsten van besmetting komen erbij. Het verlangen naar ‘kunnen we weer terug’ is zo groot 

maar ik ben ook bang dat dat niet meer komt. Ik ben bang om zelf dood te gaan, mensen te 

verliezen. Ik voel ook boosheid op mensen die het niet serieus nemen. Verlang naar samen 

moeten we hier uit zien te komen. Ik wordt enorm heen en weer geslingerd. ' 

 

C:  'Het is een enorme confrontatie met mijn eigen eenzaamheid. Alle regelmaat is 

omgegooid. Ik mis zo het persoonlijke contact. Wordt zo gewezen op het alleen staan in de 

wereld. ' 

 

D:  'Ik herken wat hiervoor is gezegd, mis het chillen met vriendinnen. Alles is meteen zo 

zakelijk en afstandelijk geworden. Ik mis het reizen naar school. Ik vind het ook lastig om 

thuis aan school te werken en thuis te zitten. Ik hoop dat het weer snel voorbij is. ' 

 

E: 'De onzekerheid over alles vind ik moeilijk in deze periode. ' 

 

F:  'Ja de onzekerheden zijn moeilijk. En ik voel me ook falen omdat ik mijn vriendin niet kan 

steunen die een heel zieke moeder heeft. ' 

 

G:  'Ik maak me veel zorgen om mijn vriendin die in de zorg werkt en niet veilig genoeg kan 

werken doordat er geen spullen zijn. Als er iets gebeurt op straat leg ik mensen de hele tijd 

uit dat ze echt voorzichtig moeten zijn en afstand moeten nemen. Het is eigenlijk wel fijn te 

merken dat ik niet boos wordt maar heel geduldig aan iedereen kan uitleggen wat er 



gebeurt. Ik ben ook blij dat ik me niet schuldig hoef te voelen omdat ik de hele tijd binnen 

ben en boeken lees. Ik besef eigenlijk voor het eerst dat ik niet vreemd ben want iedereen 

zit binnen. Ik moet mezelf normaal eigenlijk zo forceren om naar buiten te gaan en het fijne 

is dat dat nu niet hoeft. Dit is eigenlijk voor mij het verlangen naar het menselijk normaal. ' 

 

H:  ' In de eerste twee weken voelde het best fijn geen afspraken te hebben. Maar nu mis ik 

het sparren over vragen. Ik keer erg naar binnen en dat levert verdriet op. Ik kan normaal 

goed alleen zijn. Maar nu doet het me denken aan de periode dat het echt niet goed ging 

met me. Ik voel dat ik eigenlijk niemand kan missen. Het maakt het zo onwerkelijk allemaal 

het voelt heel naar. Ik ken dit zo uit de periode dat het niet goed met me ging. Met mijn 

maatjes heb ik telefonisch contact maar ook daar is het zo. Ik luister naar ze maar maak 

eigenlijk geen contact andersom met ze. 

 

I:  'Ik leef in verwarring. Ik voel veel angst op straat. Maar ik voel me zo goed en sterk. Ik ben 

niet bang voor de dood. De dood hoort bij het leven. Ik gebruik mijn eigen gezonde verstand. 

Ik vind het fijn even stil te staan en niks te zeggen. Ik ben een hele kleine schakel in een heel 

groot geheel. Op dit moment werk ik veel in het inloophuis als vrijwilliger. Daar wil ik heel 

graag zijn en met alle respect voor jullie natuurlijk maar ik knuffel daar heel erg veel. 

 

J:  'Mijn ankerpunten zijn doorgezaagd,ik merk zo de behoefte aan vastigheden en 

regelmaat. Het wantrouwen te voelen tussen mensen is ook zwaar. Als ik bel met mijn 

vrienden vind ik dat heel fijn. en ik kan ook genieten van de leegte van Amsterdam. 

 

 

Vraag 2. Hoe ga je om met je kwetsbaarheid en leer je daar ook iets van?  

 

A: ' Ik ontdek een diep verlangen naar contact. Kijk hoe ik daar mee aan de slag wil gaan. 

Deze stilte geeft verplichte tijd voor bezinning.' 

 

B: ' Ik ben blij dat ik mijn emoties beter in de hand heb dan ik dacht. Ontdek dat ik best 

geduldig ben en ook creatief. Ik voel me vrij dus ik hoef niets meer van mezelf te doen. Ik 

ben beter in contact met mezelf dan ik dacht.' 

 

C: ' Ik ben niet zo goed in alleen zijn. Ik besef de bijzonderheid van vrijheid die we meestal 

wél hebben.' 

 

D: ' Ben blij dat ik niet de enige ben die het lastig heeft. we vinden het allemaal lastig en ik 

sta dus niet alleen.'  

 

E : 'Ik merk hoe belangrijk contact is voor mij met anderen.' 

 



F: ' Ik merk dat ik afhankelijker ben van mensen dan ik dacht. Ik raak de regie over mezelf 

kwijt. Ik leer dat ik echt anders met mezelf moet omgaan.' 

 

G: ' Ik ben altijd op zoek naar iets kleins, iets positiefs. Het lukte me niet afgelopen weken 

dat te vinden. Tot gisteren. Toen realiseerde ik met dat dit de derde crisis in mijn leven is die 

ik mee maak. In 2001 werd ik ontslagen en ontwikkelde zich een nieuwe carrière.  In 2010 

was het leven een rollercoaster zonder werk met heel veel schulden en depressie en toen 

vond ik de Madi, Team Ed en de Vrijwilligersacademie en klom ik eruit. In 2020 merk ik dat ik 

niet bang ben voor de storm sinds ik weet dat mijn eigen schip vaart. Ik weet uit vorige crises 

dat het weer goed gaat komen en dat zich iets nieuws zal ontwikkelen. Ik wil mensen blijven 

helpen. Het huidige gevoel van onmacht gaat me zeker weer meer kracht geven!" 

 

H: ' Ik ben met meer bewust geworden van mijn eigen veerkracht en creativiteit. Ik leer 

mezelf en anderen beter kennen. Bepaalde emoties krijgen weer meer kans naar buiten te 

komen. En mijn sterk ontwikkelde overlevingsmechanismen zijn goed bruikbaar. Het laten 

zien van je kwetsbaarheid ervaar ik als sterke kracht in deze tijd. Mensen durven beter te 

laten zien wat ze nu eigenlijk precies nodig hebben. Daarom durf ik er ook te zijn voor 

mensen nu. Ik geloof heel erg in het nu en het er mogen zijn. Ik leer nu om samen te vechten 

tegen corona zonder oorlog te voeren. Macht en onmacht zijn op z’n kop gegooid. Het is 

bijzonder daar mee bezig te zijn.' 

 

H: ' Deze tijd is een grote oefening van dankbaarheid en vreugde. Kijken naar wat er wel is. 

De stilte, de zon en de rust. De vrijheid om te wandelen en te fietsen door de stad. Het is 

goed die oefening. ' 

 

Afsluiting  

Het heeft me geraakt deze bijeenkomst. We moeten onder ogen zien dat we onze levens 

niet  in de hand hebben. Deze tijd brengt ons bij ons verlangen naar aandacht liefde en zorg 

en hierom ook zonder schroom te vragen.  

 

Ik vond het heel bijzonder om te merken dat jullie zo openhartig durfden te zijn via Zoom. Ik 

zei een paar keer tegen Karin:  "het werkt". Echt een wondertje.  

 

 


