
‘Eerst had ik nog niks in de 

gaten. Maar toen ik zag dat de 

ramen openstonden, wist ik dat 

het mis was. Het hele huis was 

doorzocht en alle sieraden van 

mijn vrouw waren weggenomen. 

Ze was nog geen twee maanden 

daarvoor overleden.’ 

GERICHTE ACTIE
Dat de inbrekers de sieraden van 

zijn vrouw hebben meegeno-

men, vindt meneer Geene extra 

pijnlijk. ‘Er zaten ook erfstuk-

ken van haar moeder bij. Het 

was het plan om deze sieraden 

te verdelen onder de kinderen. 

Met elkaar leefden we naar 

dat moment toe. Nu hebben de 

inbrekers de sieraden verdeeld. 

Dat ons dit moment niet gegund 

is, doet echt verdriet. Deze 

inbraak kan geen toevalstreffer 

zijn geweest, ze hebben gewoon 

hun kans afgewacht. Gedurende 

de ziekte van mijn vrouw was er 

altijd iemand in huis en ook in 

de zes weken na haar overlijden 

ben ik steeds thuis geweest. Voor 

het eerst sinds lange tijd was ik 

een nacht weg en het was gelijk 

raak.’

CONTROLE TERUGKRIJGEN
De inbraak zorgde voor een 

gevoel van onveiligheid bij 

meneer Geene. ‘Bij onze recente 

verbouwing hadden we stevige 

sloten op ramen en deuren laten 

zetten. Dat zit wel goed, dachten 

we. Maar dat vertrouwen was in 

één klap weg.’ Meneer Geene be-

sloot daarom Alarm in huis van 

Univé aan te schaffen. Dat geeft 

de controle in je eigen huis weer 

enigszins terug, vindt hij. ‘Abso-

lute zekerheid krijg je natuurlijk 

nooit, maar ik weet wel dat áls 

er iets gebeurt, ik daar nu direct 

een melding van krijg. Ze zeggen 

weleens dat inbrekers op dezelf-

de plek terugkomen, maar daar 

ga ik niet op zitten wachten.’

Nu we met z’n allen veel meer thuis 
zijn, lijkt de kans op een inbraak klein. 
Maar wat als we straks weer naar kan-
toor of op vakantie gaan? Dat inbrekers 
precies weten waar en wanneer ze 
kunnen toeslaan, merkt ook Rob Geene 
(68) als hij op een middag thuiskomt. 
De ramen zijn geforceerd en de brand-
kast ook. De schrik slaat hem om het 
hart als hij ziet welke buit de inbrekers 
hebben meegenomen.

‘ZE HEBBEN 
HUN KANS 
AFGEWACHT’

ALARM IN HUIS
Naast verzekeren helpt Univé  
u ook graag met het voorko-
men van schade aan uw huis 
of het verlies van spullen. 
Bijvoorbeeld met Alarm in 
huis. Dat is een compleet 
alarmsysteem vanaf 14,95 
euro per maand. De verschil-
lende onderdelen installeert 
u eenvoudig zelf binnen  
30 minuten. Of u kiest -tegen 
meerpijs- voor de installatie-
service. 

TIJDELIJK MET GRATIS 
SLIMME ROOKMELDER 
VOOR FNV-LEDEN
Bij aanschaf ontvangen  
FNV-leden tijdelijk een  
gratis koppelbare slimme  
rookmelder t.w.v. 54,95 euro!

Kijk voor meer informatie  
op unive.nl/fnv-aanbieding.  

‘Mijn gevoel van 
veiligheid was  
in één klap weg’

Het interview met dhr. Geene  

is ook in Univé Magazine Samen 

geplaatst.


