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Breipen in de hand voor betere bandBreipen in de hand voor betere band
INKOM Maastrichtse senioren breien aankleding voor studentenintroductie

door Ivar Hoekstra

Z

Studenten en senioren, die
kleven in Maastricht nog
niet zo aan elkaar als Bison
& Kit. Maar in Blauwdorp
werd gisteren hard gebreid
voor een betere band. Oude-
ren breiden lange lappen om
de Inkom mee aan te kleden.

Z elfs tot in België werd de
oproep gehoord. De op-
roep van de Inkom-orga-
nisatie en het LEF-team

aan Maastrichtse senioren om de
breipen op te pakken. En dat hoef
je Jan Nauwelaerts (72) uit Hasselt
geen twee keer te zeggen. „Ik zit al
in breiclubjes in Oostende, Antwer-
pen en Hasselt, dus dan kan Maas-
tricht er ook nog wel bij.” Maandag
stond hij met zijn breipennen al op
de stoep van coöperatie Blauw-
dorp, niet wetende dat de brei-
sessie voor studenten pas op
woensdagmiddag was. „Ja, ik brei
nu eenmaal graag. Dat is voor mij
pure ontspanning.”
En dat geldt voor het hele grijze le-
ger dat deze middag de breipennen
laat tikken, terwijl de jeugd belang-
stellend toekijkt. „Het is zo jammer
dat kinderen op de lagere school
niet meer leren breien”, vindt
Mariëtte Folgers (65). Want zij is
nog van de generatie die met brei-
patronen uit Libelle of breiblad
Ariadne het eigen kroost iedere
week wel in een zelfgemaakte krie-
beltrui met ankerpatroon hees.
„Oh, dat wil ik later ook!” zegt stu-
dente Charlotte Klüter (23). „Sjaals
breien voor mijn kinderen en van
die schattige schoentjes voor mijn
kleinkinderen. Daar verheug ik me
nu al op.” Maar vandaag wordt er
niet gebreid voor toekomstige klein-
kinderen, eerst moet de Inkom
worden aangekleed. Hele lappen
schieten uit de breipennen, lappen
die volgende week om bomen wor-

den gehangen en bij de diverse In-
kom-stands komen te liggen.
„Want de studenten hadden wel al-
lemaal mooie ideeën voor de aan-
kleding, maar breien kunnen ze
niet”, stelt Robbert Smeets (44),
vrijwilliger van het LEF-team dat
de band tussen oud en jong in
Maastricht wil verbeteren. „Ze kun-
nen zo veel van elkaar leren. Met
studenten als docenten organiseren
wij iPad-cursussen voor ouderen.
Dat is een enorm succes omdat stu-
denten dat perfect uitleggen.”
Zo’n succes dat komende week een

app gelanceerd wordt waarop oude-
ren studenten om hulp kunnen vra-
gen bij allerlei klusjes. Klüter: „Uit
ervaring weten we dat vooral bui-
tenlandse studenten vanuit hun
cultuur graag ouderen helpen.
Daarom is de app ook tweetalig: in

het Nederlands en in het Engels.
De Nederlandse vragen kun je op
de app in het Engels vertalen.”
Maar deze middag zijn het de oude-
ren die studenten helpen. Dat
maar liefst 75 senioren op de
brei-oproep reageerden, geeft aan
dat veel ouderen in Maastricht de
student best een warm hart toedra-
gen. „Tuurlijk, het zijn hartstikke
lieve kinderen. En ik zeg altijd
maar zo: leven en laten leven”, is
de mening van Annet Walters (88).
Haar schoonzus Fina Dorlo (81) is
weliswaar niet zo’n breifenomeen,

maar is hier vooral om even in een
andere sfeer te zijn. „Wij wonen in
woonzorgcentrum Scharwyerveld.
Daar gaat het toch vaak over de
kwalen die iedereen kwellen. Dan
is het verfrissend om eens met jon-
ge mensen zonder lichamelijke on-
gemakken te praten. Dat houdt de
geest fris!”
De geest, en ook het lichaam. Want
als aan Annet wordt gevraagd of ze
volgende week zelf gaat kijken in
welke boom haar breiwerk is be-
land, zegt de 88-jarige resoluut: „Ik
klim die boom in als het moet!”

Van elkaar leren: student
legt uit hoe iPad werkt,
senioren laten zien hoe je
steken op breinaald zet.
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Studenten en senioren kwamen gisteren in Maastricht samen om te breien voor de Inkom die maandag van start gaat.  foto Johannes Timmermans


