"apparaten"
Deze week heb ik twee zeer uiteenlopende apparaten aangeschaft, die beide te
maken hebben met een grotere persoonlijke vrijheid.
Ik ben na rug- en
schouderoperatie redelijk gehandicapt, al was het erger geweest als ik de
rugoperatie niet had laten doen.
Lopen zonder rollator gaat niet meer, maar
ook met rollator kan ik niet te lang achter elkaar doorlopen.
Omdat ik in
september samen met mijn man, mijn broer en zijn vrouw een paar dagen in de
buurt van Wenen ga doorbrengen, maakte ik me zorgen. Ik heb een opvouwbare
rolstoel, maar rollator en rolstoel beide kunnen niet mee. Ook voor andere
vakanties wordt dit een probleem. Ik ben van plan (mijn man moet er nog aan
wennen) volgend jaar over de Grand Canyon te gaan vliegen, dus daar heb ik ook
wel een steuntje bij nodig. Mijn huidige rollator is een goede met veel
zitcomfort, maar het lopen op oneffen terrein is voor mijn gewrichtsloze
schouder toch wel pijnlijk. Op internet zag ik de Rollz rollator, heel stevig,
toch licht, met trommelremmen en in en mum van tijd met speciaal pakket om te
toveren tot een rolstoel. De prijs was even slikken.
Compleet met
rolstoelpakket kwam hij ongeveer op 718 euro, waarvan 90 euro door de verzekering
vergoed werd. Ze wilden wel komen demonstreren. Zodra ik de handgrepen van de
rollator vast had, wist ik het: deze was het, perfect gewoon. Je kreeg haast
zin om te dansen achter de Rollz. Ik vloog ermee over de drempel naar onze tuin,
voelde niets van de hobbelige klinkertjes. Het is gewoon een superding. Woensdag
komt hij. Ik ben net een klein kind vlak voor haar verjaardag. Met deze rollator
durf ik het weer aan alleen de straat op te gaan.
Het andere apparaat? Ik
ben (jaja zonder schoudergewricht) voor mijn kleindochter aan het naaien
geslagen. Het gaat wonderwel, maar een 30 jaar oude naaimachine vertoont
kuren.
Ik heb een Zwitserse aangeschaft, een computergestuurde, te gek wat
hij allemaal kan. Ik zal me niet vervelen!
groetjes,
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