De bridgeclub
Op een gemiddelde kantoordag loopt er af en toe iemand binnen om
‘even wat te vragen’. Zo ook op deze warme voorjaarsochtend in april.
Een kwieke oudere dame stelde zich voor als Elsje de Groot. Ze zag er
keurig verzorgd uit en keek met een heldere en montere blik de wereld
in.
Als eerste aanspreekpunt op kantoor vroeg ik of ik haar kon helpen. Ze
vertelde het volgende.
’Elke dinsdagmiddag bridge ik met mijn vriendinnen.
Vorige week hadden ze het maar steeds over een levenstestament. Al
mijn vriendinnen hebben zo’n testament. Volgens de dames moest ik
dit ook zo snel mogelijk regelen. Ze verbaasden zich erover dat ik dat
nog niet had geregeld.’
Kort heb ik haar uitgelegd wat een levenstestament eigenlijk is.
Een levenstestament is eigenlijk geen testament, maar een volmacht of
opdracht. Het levenstestament biedt een oplossing voor het geval je
(tijdelijk) niet meer in staat bent beslissingen te nemen of financiële
zaken te regelen.
Mevrouw De Groot vertelde dat haar echtgenoot al meer dan 10 jaar
geleden overleden is en dat ze 3 kinderen heeft. De twee oudste zoons
wonen in het buitenland maar de dochter woont bij haar in de buurt.
Haar dochter regelde nu eigenlijk alles al. ‘Dan is alles toch prima
geregeld?’
Ik merkte op dat ze nog heel kwiek oogde en dat ik ervan overtuigd
was dat ze alles nog heel goed zelf kon regelen maar dat het
levenstestament juist zo belangrijk is in de situatie waarin ze dat zelf
niet meer kon.
Ik stelde voor om een afspraak te maken met de notaris om alle
mogelijkheden te bespreken en dat het verstandig is om dit ook met
alle 3 de kinderen te overleggen, zodat alles voor iedereen duidelijk is
als er in de toekomst iets zou gebeuren.
Terwijl ik een aantal folders over het levenstestament voor mevrouw
De Groot bij elkaar zocht, vertelde ze me dat ze een beetje haastig was
vanwege haar wekelijkse bridge afspraak. Blij dat ze de vriendinnen
kon vertellen dat ze haar zaakjes goed had geregeld. Met een
opgewekte blik en een ferme pas verliet ze ons kantoor.
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Openingstijden:
Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur

Vrijdag van:
08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:

Woensdag- en
donderdagavond open.

Inloopspreekuur in
Ureterp:
Maandagmiddag van:
13:30 tot 15:30 uur.
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