'n Paor honderduzend mense betaole nie
'n Paor honderduzend mense zijn d'r in Nederland die d’r ziektekosteverzekering nie betaole, las
'k onderlest in de krant. Hoewel 'k me in de lôôp der jaere nie zô gaauw meer over iets kwaod ken
maoke, was dat nou wél zô. En waerom dan wel? Nou, in mijn ôôge is de gezondhaaidszurreg bij
ons êên van de beste, zô niet de aalderbeste van de wèreld en as ie d’r dan zô ’n misbruik van
maokt op koste và je medebeweuners, dan ving ik dà gedrag op ‘t crimenele af. Netuurlijk ving ik
’t ok nie fijn as de poliskoste staaige of as ’t aaige risico wor verhôôgd, mor ik besef ok hêêl
aareg goed dà ’k in 'n verschrikkelijk goeje pesisie zit as ie dà vergelijkt met de meljarde mense
in de wèreld die hêêmel nie verzekerd zijn en dus hêêl moeilijk of hêêmel nie van dokters enzôô
gebruik kanne maoke. Dut met aalle gevollege van dien. Zôôas bij de lezers van deuze stuksies
wel bekend is, gaon mijn egao en ik nogal is mè vekansie naer ’t Verre Ôôste. In bekant aal die
lande zijn de mense nie tege ziektekoste verzekerd. In bepaolde lande ken dat wel, mor de mense
zijn te aarem om dat te betaole. Dat het somtije wel hêêl aareg grôôte gevollege. Zô zà ’k 'n paor
vôôrbeelde noeme ...
Wij kannen 'n aareg jonge vrouw die acht jaer geleeje borstkanker kreeg. Ze was nie verzekerd en
de femilie had ok nie genogt geld om d'n doktersbehandeling te betaole. De koste voor 'n
operaosie wazze 6.000.000 rupiah. Dà ’s omgerekend ongeveer 500 euro. Hier hoorden 'n
Austraolische toerist van en die het die koste betaold, met as gevolleg dà ze nou weer gezond is
en een nermaol leve ken laaije. Nog zô ’n droeve gebeurtenis zà ’k beschrijve. Een jonge vrouw
van 33 jaer kreeg baormoederhalskanker. D'n behandeling daervan was hêêl aareg duur. Saome
met ’r femilie kon ze genogt geld lêêne bij de bank, mor toe hà ze gêên geld meer voor de koste
van de school voor d'r zeun. Die zat in de leste drie maonde van z'n oplaaiding, mor moch gêên
exaome doen as 't’ schoolgeld nie op tijd betaold wier. D'n hêêle toekomst van dat joch hong hier
vanaf, want mé diplomao kon die waarek krijge, mor zónder kwam die nie aan d'n bak. De
achterstallige koste wazze 1.000.000 rupiah, zeg mor 80 euro. Gelukkig was t’r 'n toerist die z'n
aaige ’t lot van die jonge aantrok en de schoolkoste betaolde. Kà je nou begrijpe waerom 'k eve
uit m’n rol viel toe ’k docht aan die asosjaole wanbetaolers?!
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