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ren. ‘Het is moeilijk om
vrienden te maken via
zoom. Studenten gingen
lijden aan imposter syndrome (bang om door
de mand te vallen), ze
voelden zich niet opgewassen tegen de zakelijke, professionele sfeer
die ontstond en de indruk
dat studeren een kwestie
is van ambitie en academisch succes. Terwijl,
als je echt aanwezig kunt
zijn op een college, dan
kun je nog even blijven
hangen na afloop, om te
discussiëren. Je hebt een
uitlaatklep nodig.’
Crone wijst er met name
op dat het voor beleidsmakers belangrijk is in te
zien dat het voor jongeren moeilijk is lange termijndoelen te stellen en
dat het daarom belangrijk
is dat ze betekenis en oplossingen kunnen blijven
zien in datgene waar ze in
het nu mee bezig zijn.
(nationale wetenschapsagenda https://youtu.be/
ZDsLODmzdKM)

studenten hun ongedwongen studentenleven
weer oppakken en is het
mogelijk om de abstractere langetermijndoelen
te combineren met het
sociale aspect van studeren? Volgens Robin
is er in ieder geval geen
reden voor een somber
toekomstperspectief. Dit
jaar zal hij worden bijgestaan door zijn tweelingbroer, die zich via vmbo,
mbo en hbo omhoog
heeft geworsteld en nu
klaar is voor een studie in
Rotterdam. Na dit interview voor De Ster en nog
even voor de start van
de Eurekaweek, haastte
Robin zich naar zijn vakantieadres op Rhodos,
om van zijn 8 uur slaap
per nacht te kunnen
genieten.
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De glimlach van je kind

Er staat dus het een en
ander op het spel de
komende tijd. Kunnen

Generatie …
De nieuwe generatie … die ervaar ik als
nieuwsgierig. Die trein is niet meer te
stoppen. De technologie gaat zo snel, dat
ik denk: hoe doen ouderen het? Als ik zeg
ouderen, dan meen ik de generatie voor
mij. Als je naar instanties belt, zoals bijvoorbeeld de bank, dan zegt zo een griet
aan de telefoon: u kunt naar www … gaan.
Ik zeg: meisje, help me effe joh, ik doe wel
jong maar ben niet jong. Terwijl deze generatie misschien niet overweg kan met de
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laptop of mobiele telefoon, moet ik bekennen dat dezelfde generatie er ontzettend
goed uitziet. Ze eten beter, pakken hun
rust en wisselen dat af met de straat op
gaan. Als je met je kind op straat bent, dan
vragen ze vaak nog een keer naar je leeftijd. Omdat je er zo goed verzorgd uitziet,
krijg je aandacht van jongere kerels. Dat
is een mooie bijkomstigheid. Maar in beginsel wil ik zeggen dat de ouderen er verdomd
goed uitzien. Ze leggen geld opzij om met
de meiden de hort op te gaan. Dat houdt je
ook jong hoor, en je hebt die batterij weer
even opgeladen. Vroeger dacht je bij jezelf: wat zijn dat oude mensen en nu zijn
we zelf op dat punt aangekomen. Ouder
worden is juist mooi. Het is maar net hoe je
ernaar kijkt.
Lita Gunther
Reageren? Ga naar www.desteronline.nl,
onderaan de tekst van de column. Bellen of
mailen naar De Ster kan ook.
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Zowel voor kinderen als jongeren en
volwassenen is het bezoeken van de
tandarts belangrijk. Maak nu een
afspraak bij Tandzorg Kralingen!
Steeds meer kinderen hebben gaatjes in hun gebit en
daar hebben ze echt last van. Dat uit zich niet alleen in
pijn. Een slecht gebit kan namelijk ook flinke impact
hebben op hun dagelijkse doen en laten. Het is daarom
belangrijk om het gebit goed te (laten) verzorgen. Dit
begint al vanaf het moment dat de eerste tandjes doorbreken. Daarom worden bijna alle kosten van tandheelkundige behandelingen bij kinderen tot 18 jaar, zoals
gaatjes vullen en periodieke controles, vergoed. Enige
voorwaarde voor u als ouder is dat uzelf een (basis)
zorgverzekering heeft.
Door kinderen al vanaf jonge leeftijd mee te nemen
naar de tandarts, kunnen we de gezondheid van de
tanden goed blijven monitoren, zodat problemen met
het gebit voorkomen kunnen worden. Want van gezonde tanden en kiezen hebben kinderen hun hele leven
plezier. Daarnaast raakt het kind direct vertrouwd met
het bezoek aan de tandarts.
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