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Esther Berghuis (64) kon niet meer terecht 

bij de voedselbank, maar vond verlossing 

bij de kerk 

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in 

de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees voordelig – 

boodschappen doen? Esther Berghuis (64) uit Zutphen zag de hulp van de voedselbank 

ophouden, maar vond verlossing bij de Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ). 

Esther Berghuis kreeg achttien jaar geleden een hersenbloeding. Een lang en moeizaam 

herstel volgde. Nadat ze altijd in de zorg had gewerkt en ook verschillende horecadiploma’s 

behaalde, werd ze na haar hersenbloeding toch volledig afgekeurd. Werken zat er niet meer in 

en dus moest ze het doen met een WAO-uitkering die door de gemeente Zutphen wordt 

aangevuld tot het minimumloon. Ondanks haar beperkte financiële middelen komt ze niks 

tekort en noemt zichzelf ‘een tevreden mens’. 

Geen grote eter 

Lange tijd liep Berghuis bij de voedselbank, maar sinds kort voldoet ze niet meer aan de 

gestelde eisen. Dus werd die hulp noodgedwongen stopgezet. Via via hoorde ze van de 

mogelijkheid om elke week een goed gevulde boodschappentas te krijgen bij de Evangelische 

Gemeente Zutphen (EGZ). ,,Ik denk dat ik hier nu ongeveer twee maanden kom, en ik ben er 

erg blij mee. Je krijgt een goed gevulde boodschappentas en daar kom ik de week mee door. 

Ik ben gelukkig geen grote eter. Natuurlijk zit er niet alles in wat ik nodig heb, zoals bepaalde 

verse producten en fruit. Maar dan haal ik bij de supermarkt drie peertjes en dan is dat ook 

voor mekaar. Verder koop ik eigenlijk alleen artikelen als schoonmaakmiddel of make-up.” 
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,,Als ik in de supermarkt kom, schrik ik wel van de gigantische prijsstijgingen. En dan ben ik 

blij dat ik het niet allemaal zelf hoef te bekostigen. Gelukkig zijn mijn vaste lasten ook vrij 

laag, waardoor ik nooit echt in de problemen kom. Ik heb nog een vast energiecontract, dus ik 

betaal slechts 115 euro per maand. Ik geef ook geen geld uit aan nieuwe kleding. Ik ben 

absoluut geen shopper, ik kan ook helemaal niet tegen alle prikkels in die winkels. Ik ga 

vooral naar de kringloopwinkel voor tweedehandskleding. Lekker een warme trui aan, dan 

kan de verwarming ook weer wat lager. Ik zie op die manier dingen kopen ook als een leuke 

uitdaging.” 

Ik heb ook een heel lieve zus die me af en toe iets toestopt 

Waar de Zutphense ook veel steun aan heeft, is Buurtservice Perspectief Zutphen. ,,Ik heb een 

leuke achtertuin, maar totaal geen energie om die bij te houden. En dus komen er twee keer 

per jaar mensen van Perspectief om me daarbij te helpen. Superfijn. Laatst vroeg ik ze ook of 

ze iemand hebben om mijn muren te witten. Dat kan gewoon, daarvoor komt binnenkort ook 

iemand langs. Ik heb trouwens ook een heel lieve zus die me af en toe iets toestopt. Op deze 

manier kan ik goed rondkomen. Niet dat ik ooit geld overhoud. Maar ik kan bijvoorbeeld wel 

mijn autootje, dat al 28 jaar oud is en ooit nog van mijn vader is geweest, blijven rijden. Hij is 

net weer een jaartje door de apk gekomen. Op die manier kom ik nog eens ergens.” 

TIP: ,,Ik kan dan wel niet volledig werken, ik heb wel altijd vrijwilligerswerk gedaan. Ik 

stond ook net op het punt om als gastvrouw aan de slag te gaan bij Buurthuis De Uitwijk in 

de Zuidwijken. Maar ik onderga momenteel chemobehandelingen, dus dat heb ik even in de 

ijskast gezet. Ik geloof wel dat wie goed doet, goed ontmoet.” 
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