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Loodsboot Meander
Inge de Graaf (57) en Evert Stel (62)

E

en forse burn-out op zijn vijftigste was
het begin van een omwenteling in het
leven van Evert en Inge. Daarbij kwam dat
enkele naasten een kort leven was beschoren, waardoor ze beseften dat ze maar beter
van het leven konden gaan genieten. Ze
gaven hun werk op, hij als orthopedist en zij
als klassiek homeopaat.
Evert, die zijn leven lang al het water opgaat
met alles wat maar drijven wil, liet zijn oog
vallen op een gezonken loodsboot van 20
bij 6 meter, die door een sloper was opgekocht. Hij had al ervaring met boten ontwerpen en bouwen. Nadat Evert de loodsboot
had omgebouwd tot leefschip voeren ze
een paar jaar langs de Zweedse en Deense
kust. Bij Inge begon het echter te kriebelen:
een doel ontbrak. Om echt iets te betekenen
ging zij in een hospice werken. Maar Evert
zou dan niet meer kunnen varen… Daarop
kreeg zij een inval: waarom niet terminale
patiënten naar de Meander brengen?
Gewend als Evert was om protheses te
maken, kon hij zich nu uitleven op het passend maken van de boot voor de ontvangst
van terminaal zieken. Op een brancard kunnen zij in het gangboord staan. Of op een
verhoogd platform in de stuurhut. Wie wil
mag vanuit zijn rolstoel - of liggend met een
afstandsbediening - de boot besturen.
Soms hoort Evert over de marifoon: “Heb je
te veel gedronken?” Maar niets gaat er
boven de opmerking van een patiënt die
zegt dat zijn laatste dag de mooiste van zijn
leven was, zegt hij. Inmiddels hebben ze via
hun Stichting Vaarwens 363 gasten aan
boord gehad, het merendeel tussen de 45
en 65 jaar oud.
De toekomst? Streven naar zingeving veroudert nooit. Regelen en organiseren zit in
Inges bloed. Evert is blij zolang hij maar kan
varen. En verhalen kan vertellen. Over de
cultuurhistorie, over het landschap en het
varen. Vanuit hun centrale ligging in het
land kunnen ze mooi een rondje Marken en
Volendam doen. Evert: “Water is leven voor
mij. Het trekt me als een magneet. Ik ga door
tot je mij van de boot af moet dragen.”
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