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Cabaret voor mantelzorgers
 

Als cabaretière mengt Margreet Ridder
de werelden van zorg en theater.
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Margreet Ridder als Thea Praatgraag
aan het werk.

DEN HOORN
Margreet Ridder was ooit verpleeg-
kundige, maar is al weer jaren
theater- vrouw. Met zorgcabaret
vermengt zij beide werelden. Ze
houdt verpleegkundigen,
vrijwilligers en mantelzorgers
humoristisch hulpvaardig een
spiegel voor.

RIEN VAN DER ANKER

,,Ik sta bij mijn optreden altijd aan
de kant van de zaal vol vrijwilligers
en mantelzorgers. Niet om ze te
paaien of te pamperen, maar voor
hen doe ik het, hen wil ik helpen. Ik
laat me ook niet voor het karretje
spannen van de organisatie die mij
heeft ingehuurd, soms moet ik ook
kritisch zijn naar die organisatie'',
vertelt Margreet Ridder.

En dan relativerend: ,,Maar ik ben
wel feestelijk kritisch, want beide

partijen moeten het naar de zin
hebben. Mijn optreden moet een
cadeautje zijn, voor de hele zaal. Er
moet ook gelachen worden.''

Margreet Ridder uit Den Hoorn
komt uit een zorgnest, is net als
moeder en broer ook zelf jarenlang
verpleegkundige geweest. ,,Dan
heb je een soort gen dat je altijd
wilt helpen, zorgen en oplossen. Ik
ben ermee gestopt omdat mijn
droom theater was. Mijn moeder
zei: 'Eerst een vak leren en dan pas
op het toneel'. In de afgelopen
jaren zijn die twee werelden in
elkaar overgegaan."

Mix

Dat zorgzame is gebleven, het zit
ook in haar als theatermaker. Ze
heeft hart voor de maatschappij en
gaat ervanuit dat een mooie mix
van humor en ernst veel
zeggingskracht heeft. Dat je met
een lach veel meer kunt zeggen en
bereiken. ,,Samengevat, ik ben de
nar in het zorgkoninkrijk. Door mijn
kostuum en pruik kan ik ineens
heel veel zeggen tegen relatief
vreemde mensen in de zaal.
Mensen die ik nauwelijks ken, maar
die ik wel aanvoel."

Land van Ooit

Na de zorg was er eerst 'gewoon'
theater, werkte ze onder andere
samen met Westlander Aart van
den Berg, heeft ze ook nog
Kloontje in het Land van Ooit
gespeeld. Het liep zoals soms
dingen lopen, ze werd als
freelancer bijvoorbeeld gevraagd
om de uitreiking van de Loftrompet
in Naaldwijk cabaretesk aan elkaar
te praten.

Daarna kwamen er uitnodigingen
binnen van ziekenhuizen, de
Hartstichting, De Zonnebloem,
EHBO Nederland en Vitis Welzijn.
Eerst alleen voor verpleegkundigen
en artsen, later ook voor
vrijwilligers en mantelzorgers. ,,Zat

ik weer met één been in mijn oude
beroepswereld. Een wereld die ik
van binnen goed kende",
verduidelijkt Margreet Ridder.

Zo ontstond uiteindelijk wat zij zelf
'zorgcabaret' noemt. Met een lach,
soms een traan, dingen
bespreekbaar maken waarover
zelden of nooit wordt gesproken
tussen de (professionele)
zorgwerkers. Over hun werk, over
elkaar, over de organisatie. ,,Ik stel
ook dingen aan de kaak."

Het gaat dan vaak over het
verbeteren van de soms
(mis)communicatie, tussen
verpleegkundigen, met artsen of
specialisten, vrijwilligers of
mantelzorgers. ,,De patiënt of
cliënt, hoe je die ook noemt, is
daarbij geen partij. Ik sta daar
tussen, speel de cabareteske
coach, met het perspectief van die
patiënt of cliënt. Zo krijgen zij in de
zaal ineens een heel andere inkijk
in bepaalde zaken van hun eigen
wereld."

Kader

En de Hoornse vervolgt: ,,Ik ben
dan de deskundige Thea
Praatgraag. Theo kan binnen dat
humoristische kader heel veel,
soms echt alles zeggen. Dingen die
de zaal niet kan, mag of durft."

Er is geen standaardvoorstelling.
Omdat de doelgroep in de zaal
steeds anders is, is verandert ook
het programma steeds. Immers,
elke organisatie is verschillend.
Ridder: ,,Ik maak grappen over
voor hen wezenlijke problemen, die
ik ontdek bij voorbesprekingen met
de organisatie, maar ook met
mensen die met de poten in de klei
staan. Die hebben zorgen over het
vinden van nieuwe vrijwilligers. Of
over het wel genoeg verkopen van
loten. Ook dat zijn voor hen grote
zaken, daar heb ik het dus over."

Ridder wist allang dat mensen met
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zo'n zorg-gen heel bijzonder zijn,
vaak een groot
verantwoordelijkheidsbesef
hebben, zeer betrokken zijn en er
echt zijn voor patiënten en cliënten.
,,Maar ze hebben nooit geleerd
eens nee te zeggen, assertief te
zijn of voor zichzelf op te komen. Je
doet alles gewoon omdat je zorg
wilt verlenen, dienend wil zijn. En
dat betekent dus: eerst zorgen en
dan pas praten. Maar dat laatste
schiet er dan vaak bij in. Zorgen
betekent automatisch 'voor
anderen' en de zorg voor jezelf
komt dan vaak pas op de laatste
plaats. Net zoals de keukenkastjes
bij de timmerman thuis altijd maar
scheef blijven hangen en nooit
worden gerepareerd. Ik wil dat
open trekken. Laat niet over je
heen lopen, wil ik ze leren. Kom
ook voor je zelf op."

Tijdens de cabareteske zorg-act
bespreekt Margreet Ridder ook hun
gezamenlijke, veelal onbesproken
moeilijke problemen. Bijvoorbeeld
met mantelzorgers, die ze
voorhoudt dat ook andere
mantelzorgers een zieke partner
hebben die het meest van hen
houdt, maar die toch zo vaak
onaardig tegen hen is. Dan
begrijpen mantelzorgers elkaar
ineens veel meer beter.

Begrip

Als cabaretière Thea Praatgraag
toont ze begrip voor iedereen en
kan ze alle partijen ook laten zien
wat elk van hen beweegt. ,,Ik kijk
soms heel brutaal in hun
zorgkeuken, maak daar grappen
over en laat ze zien wat ze vaak
zelf niet meer waarnemen. Ze
kijken dan ineens vanuit een heel
andere invalshoek. Vaak hoor ik
dan na afloop: 'Wat hebben we
gelachen, maar het is allemaal
waar, midden in de roos'."

Meer informatie staat op de site.

margreetridder.nl
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