BLADEREN
door verhalen van esdégé-reigersdaal

CIRCUS
OF LIFE
Theatergroep Eenhoorn speelt:

40

[FOTO R EP O R TAG E ]

BIKKELS

22

Jongeren over hun sport
[SPECIAL]

Ouders vertellen
WIN TER 2020

Niet loslaten, maar
anders vasthouden

4

Gerrit Lemmen

Presentie is geen
koud kunstje

Pittige Types
16

Cliëntenraad
LOEK Hoorn

Jan Koppes

32

Muziek doet zóveel
met mensen

60

MAGAZINE
hoef je nooit te

Dit

•
•
•
•
•
•
•

Interviews
Verhalen
#TROTS
Nieuws
Fotoreportage
Vakkunst
en meer...

BLADEREN

MISSEN
DOWNLOADEN

10
04

28

12

30

BLADEREN gratis downloaden of
ontvangen per e-mail

AFHALEN

40

36
34
22

BLADEREN gratis afhalen (op = op)

54

60

ABONNEREN

BLADEREN zo op je deurmat
€ 15,- voor de verzendkosten
van 4 nummers

Ga naar:
esdege-reigersdaal.nl/magazine

in verhalen

10

Nieuwe mogelijkheden
Maudy Maas en Nanda Jorna
experimenteren met een Kojo
en delen hun eerste indrukken.

12

Locatie Het Erf
Kleinschalige gezelligheid op
een boeren Erf waar de verf
nog maar net droog is.

28

De vele kanten van de Flexxtra
De Flexxtra laat je alle kanten
van de organisatie zien. Een
blik achter de schermen.

20

Lady Skillz
Midden in een winkelstraat in
Den Helder bevindt zich het
laagdrempelige Lady Skillz.

36

Roger Franssen, vrijwilliger
"Er gaat hier een knoppie om.
Heerlijk. Ik word er helemaal
rustig van."

40

Circus of Life
Een circus aan de rand van
de afgrond. Theatergroep
Eenhoorn op dreef!

54

Lekkers van de Klompenhoeve
De winkel van de Klompenhoeve
verkoopt overheerlijke
geitenkaas en meer.

60

De muziek achterna
De muziekgroepen van Jan
Koppes. Muziek doet zóveel
met mensen.

in rubrieken
02 Bladeren: Nooit meer missen
04 Interview: Ouders over bijna 30 jaar zorg
16 Vakkunst: Presentie is geen koud kunstje
20 #TROTS
22 Special: Jongeren en hun sport
32 #TROTS: Voorzitter Cliëntenraad LOEK Hoorn
34 Creatief: Ingeborg Romeijnders
39 Kort nieuws
48 #TROTS: Gilles de la Tourette en jobcoaching
52 Interview: Een leven voor jezelf
56 Film: Documentaire LOEK
59 Kort nieuws
63 Colofon en 'Volgende keer...'
64 #TROTS: Oproep om jouw #TROTS te melden

winter 2020 |

Vragen of ideeën? Stuur een e-mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl

3

Het is warm in de
badkamer. Monique is druk
in de weer. Handdoeken,
kleding, haarborstel en
shampoo die ruikt naar
kokos. “Wordt je haar
mooi van”, zegt ze tegen
Meta. De ruimte heeft
groene tegels met een
werkje. Hoog aan de
muur een oranje-gele
radiator, als bewijs dat
smaken inderdaad kunnen
verschillen. Op een krukje
in de hoek staat een cdspeler. Zwart, met een
ingeschoven antenne.
“Voor de gezelligheid”,
zegt Monique tegen
Meta. En dus zingt ABBA
zachtjes door de speakers:
“Waterloo, nah na na nah
na na nah na nah.

Niet loslaten,

maar anders
vasthouden

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

INTERVIEW
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Ooit vroegen ze of er een foto gemaakt
kon worden van Meta, hun dochter.
Maaike en Johan Bakker waren samen
met haar op het zomerfeest op het
Reigersdaalterrein in Heerhugowaard.
Het was snoezeldonker in de ruimte
waar Meta een voetmassage kreeg, dus
was Maaikes mobiel niet toereikend om
het kiekje te maken. Zo ontstond het
gesprek. Zo’n anderhalf jaar geleden. Een
kennismaking, niet meer dan dat. Later
op een avond in november vertelden
ze meer. Wilden ze wel doen. Over hun
dochter Meta en hoe het voor hen was
om te ontdekken dat ze een ernstige
ziekte had. Wat er dan gebeurt, hoe de
omgeving reageert en hoe je als ouder
kijkt naar de zorg voor je dochter. Open
en eerlijk praten over dat waar je als
ouder kwetsbaar in bent: je kind.

Je bent er steeds mee bezig. De eerste
jaren waren zwaar. Er was ons verteld
dat Meta hooguit een jaar of drie zou
worden. Dat had de neuroloog uit een
oud studieboek. Er was geen internet
om zelf informatie te zoeken dus denk je
constant: we hebben totdat ze drie is...”

Het douchen is voorbij. “Nu gaan we doen wat
je het lekkerst vindt, toch Meet?”, zegt Monique.
“Haren kammen.” Met rustige halen glijdt de
borstel door Meta’s haar. Ze gaapt. “Je bent moe,
hè?” Terwijl Monique borstelt blijft ze contact
houden met Meta. Ze pakt haar hand of streelt
haar gezicht en ze praat.

Het te voeren beleid
Maaike: “Meta is geboren als een
gezonde baby, althans dat dachten
we. Na een maand of drie ontdekten
de mensen van het consultatiebureau
dat ze bepaalde reflexen miste. We
werden meteen doorgestuurd naar het
ziekenhuis. Daar volgde een hele reeks
onderzoeken. Uiteindelijk bleek Meta het
Syndroom van Canavan (zie tekstkader,
red.) te hebben.”

mee ging. Voor Lennart is zij gewoon zijn
zusje en is ze gehandicapt.”
De haren van Meta zijn nat een stuk donkerder.
Bijna zwart. Zwart met werkelijk prachtige
krullen. Vindt ze zelf misschien wel niet. Veel
mensen willen krullen, behalve mensen met
krullen. Monique is steeds bezig om Meta
lekker warm te houden. Douchen op een
douchbrancard? Zou dat nou echt lekker
zijn? Terwijl ze druk in de weer is, praat ze
doorlopend tegen Meta. Waar kun je het al niet
over hebben onder mekaar. Niet dat het ergens
over gaat, gewoon klets. Wanneer Meta haar
ogen opent, of sluit, een diepe zucht geeft, of
gaapt, reageert Monique daarop. “Ik ken Meta
nu zo’n zeventien jaar,” vertelt ze, “dan leer je wel
begrijpen wat ze bedoelt. Nu bijvoorbeeld, is ze
ontspannen en heeft het naar haar zin. Straks
moet ik haar even draaien en dan protesteert
ze. Vindt ze niet fijn. En vervolgens tegen Meta:
Maar ja, ik moet wel even je rug afdrogen,
toch?”

Johan: “Je komt terecht in een twee- à
driejarige tombola van onderzoeken
en prognoses. Dat is geen leuke tijd.
Je hoort alleen maar slecht nieuws.
Jullie dochter zal niet kunnen lopen,
niet kunnen eten, slecht kunnen zien.
In het ziekenhuis wil men met je over
‘het te voeren beleid’ praten, voor als
ze ziek wordt. Dat wordt je zomaar voor
de voeten gegooid. Bij een volgend
gesprek vertelt een neuroloog over de
levensverwachting. Je hoort een getal
en denkt: Hè? Nog anderhalf of twee
jaar?! Hier kun je als ouder bijna niet mee
omgaan.”
Maaike: “Het overkomt je en je gaat
gewoon door. Ik weet nog heel goed
dat we het pas hadden gehoord en dat
ik in de supermarkt liep en dacht: ja, we
moeten eten, daarom loop ik hier, maar
mijn hoofd stond er helemaal niet naar.
6
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hem natuurlijk ook een zo leuk mogelijke
jeugd bezorgen en hem niet tekortdoen”,
vertelt Maaike. “We hebben geprobeerd
om Meta overal mee naar toe te nemen.
Als we naar het voetbal van onze zoon
gingen, of naar zijn school, waar ik
leesmoeder was, of naar familie. Op die

Broer en zus
Maaike en Johan hebben naast hun
dochter Meta ook een zoon, Lennart.
Net even ouder dan Meta. “We wilden

manier hoorde Meta er gewoon bij.
Ook Lennart wist niet beter. Op een
bepaald moment gingen we voor het
eerst zonder Meta op vakantie. Alleen
met Lennart. Voor hem, zodat we wat
makkelijker ergens heen konden en wat
meer tijd voor ‘m hadden. Hij reageerde
verbaasd en vroeg waarom Meta niet

Doe gewoon
Johan: “De buitenwereld weet vaak
niet hoe ze met Meta om moeten gaan.
Toevallig waren we van de week in
een pannenkoekenrestaurant waar het
meisje dat bediende aan Meta vroeg: wil
mevrouw ook wat drinken? Dat is een
uitzondering. Het buiten gaan wonen,
dus niet meer op het Reigersdaalterrein,
roept bij ons dan ook de nodige vragen
op.”
Maaike: “Mensen willen misschien
wel helemaal niet wonen in een straat
waar ook gehandicapten wonen. Als
wij op Reigersdaal gingen wandelen,
kwamen we vaak iemand tegen die altijd
hetzelfde vroeg. Of we doosjes willen
bewaren? Ik kan mij voorstellen dat niet
iedereen daarop zit te wachten. Mensen
vinden het volgens mij moeilijk om te
gaan met iemand met een handicap.”
Ook Maaike en Johan zelf kunnen
geen pasklaar antwoord geven op de
vraag hoe je met Meta om zou moeten
gaan. “Je moet haar in ieder geval niet
negeren,” vormt Johan langzaam zijn

gedachten, “niet voor haar, maar ook niet
voor ons. Dat is al een mooi begin. We
weten dat Meta niet als anderen is, maar
je zou haar wel kunnen benaderen zoals
je dat bij anderen doet. Gewoon iets
tegen haar zeggen als je binnen komt.
En ik snap dat dat lastig is omdat je dan
niets terugkrijgt, maar niets zeggen en
gewoon voorbijlopen is sowieso niet
goed. Doe gewoon zoals je tegen iemand
anders doet. Jammer genoeg zie je dat
heel veel mensen dat moeilijk vinden.”

gaan doen. De cliënten gingen niet naar
dagbesteding. Ze bleven de hele dag op
de groep. Er woonden toen tien mensen
en die zaten de hele dag in de huiskamer.
Ze werden niet beziggehouden. Er kwam
een keer in de week een spelleidster die
deed dan een activiteit met een paar
bewoners. ‘Huiskamerspel’, zo heette
dat. De rest keek op een afstandje toe.
Elke bewoner had één keer in de drie
weken ‘Huiskamerspel’, een half uur ofzo
en dat was het. Ik vond dat toen al een
beetje oneerlijk. Iedereen op Reigersdaal
had dagbesteding en cliënten met
EMB hadden niets. We hebben wel
aangegeven dat we meer activiteiten
wilden, maar het kon gewoon niet.
Waarschijnlijk was het een kwestie van
geld. Uiteindelijk is er een Dagactiviteiten
Centrum op Reigersdaal gekomen en
toen mocht iedereen daar naartoe. Daar
waren wij als ouders heel blij mee.”

Vroeger
Begin ’91 ging Meta, ze was toen
anderhalf jaar oud, voor het eerst naar
Reigersdaal. Twee dagen per week zodat
Maaike en Johan even konden bijslapen.
“Langer wilden we niet”, vertelt Maaike.
“Dat is lange tijd zo gebleven. Langzaam
maar zeker werd het wat meer, maar ze
bleef alle weekenden thuiskomen. Het is
prettig dat die overgang zo geleidelijk is
gegaan.”
Johan: “De zorg was in die tijd toch wel
anders. Men sliep met zes personen
op een slaapkamer. Het ging om rust,
reinheid en regelmaat en eigenlijk
voornamelijk om rust. Daarover
verschilden wij van mening en was er wel
eens strijd.”
Maaike: “Het ging vroeger meer om
verzorging en verpleging, voor leuke
dingen was geen tijd. Ik denk ook dat
mensen niet wisten wat ze konden
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Johan: “Je merkt dat er de laatste
vijftien jaar veel veranderd is. De hele
benadering is anders geworden. In mijn
beleving heeft Reigersdaal niet altijd
vooropgelopen bij veranderingen, maar
ze hebben het wel goed en zorgvuldig
aangepakt. We hoorden wel eens van
andere instellingen dat doorgevoerde
veranderingen misschien wel wat te
snel gingen en daardoor niet goed
uitpakten.”

dat dat in de beschermde omgeving
van Reigersdaal was gebeurd. In fases
herbouwen op het terrein zelf, dat had
onze voorkeur gehad. Nieuwbouw met
de faciliteiten die er altijd waren. Ook van
de nachtzorg hoop ik dat ze straks een
beetje in de buurt komen te zitten van de

Oude ski’s en een fietskar
Maaike: “Als je haar goed kent, kun je
zien dat ze op je reageert. Als ze thuis
is en ze ligt in de box, ga ik naast haar
liggen. Tegen haar aan. Dan zing ik
liedjes voor haar. Ik denk dat dat heel
belangrijk voor haar is. En voor mij ook.”
Ook Johan maakt regelmatig contact
met zijn dochter. Wrijft ruw over haar
lijf en praat tegen haar. Hij heeft altijd
geprobeerd om voor Meta dingen
mogelijk te maken. Zo bouwde hij een
fietskar. Naar eigen zeggen een van de
eerste in Nederland. Was niet bepaald
een doorslaand succes. Johan: “Het
ding had geen vering dus stuiterde
Meta alle kanten op. Meteen bouwde
ik een andere. Met veren. Ging ook niet
helemaal goed. Meta werd harstikke
misselijk van het geschommel. Zeeziek.
Toen ze er na een fietstochtje uitkwam
moest ze meteen overgeven.” Door
zijn lach heen glimt de liefde en trots
van een vader die probeert het leven
van zijn kind wat mooier te maken.
Net als toen hij Meta wilde meenemen
met schaatsen. Op een ondergelopen
weilandje. En dus kocht hij een paar ski’s,
oude. Zaagde ze af en bond ze onder de
wielen van haar rolstoel. Kom op meid,
wij gaan schaatsen!
Straks
Johan: “Reigersdaal is niet alleen een
heel mooi natuurgebied, je had er ook
alles: een zwembad, een tandarts,
een dokter, een röntgenafdeling, een
kinderboerderij, je kon er mooi wandelen
en ga zo maar door. Door de nieuwbouw
is dat straks allemaal weg. Dat vinden
wij erg jammer. Natuurlijk is het fijn dat
Meta straks een mooie nieuwe kamer
heeft, maar wij hadden liever gezien
8
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Appjes en geel haarelastiek
Wanneer anderen voor je kind zorgen, wil
je natuurlijk dat dat goed gebeurt. Maar
wat is goede zorg? Hoewel Meta al bijna
dertig jaar mede door anderen verzorgd
wordt, hebben haar ouders niet zomaar
een antwoord op die vraag. “Ik kreeg ooit

Ondertussen ligt Meta in bed. Monique kruipt
ernaast. Samen onder een dekbed. “Vaak kijken
we even YouTube of we kletsen wat”, vertelt
Monique. “Ik denk dat ze het fijn vindt. In ieder
geval wordt ze heerlijk warm en ontspannen.
Dit is haar moment. Weet je wat we kunnen
doen,” zegt ze tegen Meta, “we kunnen even
videobellen met je moeder.”
Boven Meta's bed, op de foto, haar ouders:
Maaike en Johan. "Als ik nu het licht uit doe,"
zegt Monique, "valt ze meteen in slaap. Ze is
moe." Voorzichtig stapt ze uit bed. Knipt het
licht uit. "Slaap lekker Meta."

nieuwbouw van Meta. Een van de grote
veranderingen van de laatste jaren was
het uitluistersysteem van de nachtzorg.
Dat is anders geworden dan het was. Niet
per se slechter maar wel anders.”

een app met een foto van Meta. Ze had
een geel truitje aan en een bijkleurende
broek. Toen zag ik…” Halverwege haar
zin valt ze stil. Schiet vol. “Dit raakt me
echt”, vervolgt ze met moeite. “Ik zag dat
ze Meta een bijpassend haarelastiekje in
hadden gedaan. Een gele. Dat doet me
zo veel. Er is echt iemand met zorg met
mijn kind bezig geweest. Ze hebben die
ochtend niet zomaar de kleding gepakt
die boven op de stapel lag. Ze hebben
geprobeerd mijn dochter er leuk uit te

Syndroom van Canavan
Het syndroom van Canavan of de ziekte van Canavan
komt voor bij ongeveer één op de honderdduizend
kinderen. Bij kinderen van Joodse afkomst ligt
dit aantal aanzienlijk hoger (1: 6.400-13.500). De
ziekte wordt ook wel aspartocyclase deficiëntie
(afgekort: ASPA-deficiëntie) genoemd wat aangeeft
dat de kinderen met deze ziekte een tekort aan de
stof aspartocyclase hebben. Het is een erfelijke,
ongeneeslijke stofwisselingsziekte waarbij de witte stof
in de hersenen (myeline) beschadigd raakt. Myeline
bevindt zich als isolatielaag rondom de uitlopers van
zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg. Dankzij
myeline kunnen zenuwen signalen snel doorgeven.
Door de beschadiging van de isolerende laag gaat een
zenuw steeds langzamer werken en sterft uiteindelijk
af. Hierdoor kunnen bepaalde hersenfuncties niet
meer uitgevoerd worden. Kinderen met de ziekte van
Canavan gaan geleidelijk aan steeds verder achteruit en
kunnen uiteindelijk niet meer communiceren met hun
omgeving. De ziekte kent twee vormen: de neonatale
of infantiele vorm en de milde of juveniele vorm.

laten zien die dag.” Terwijl
ze haar telefoon pakt, zegt
ze: “Kijk hier”. Ze opent
WhatsApp en leest. “Mam,
we drinken nog even koffie
met z’n allen en daarna ga ik
naar bed. Liefs Meta. Of deze”,
terwijl ze verder omhoog
scrolt. “Mam, ik ben even
boodschappen doen.” Boven
de tekst een foto van Meta
in een supermarkt. “Dit doet
mij echt heel veel. Ik heb het
gevoel dat mijn kind serieus
genomen wordt en gezien
wordt.”
Johan: “Waar het volgens
mij om gaat is de menselijke
maat. Wat doe je als je iemand
in bed stopt? Geef je ‘m dan
een nachtzoen, een knuffel,
een aai over z’n bol?”
Maaike: “Toen ik Meta in
het begin wegbracht, naar

Reigersdaal, vond ik het
moeilijk haar daar achter te
laten. Tegenwoordig heb ik
dat gevoel niet meer. Dat
wil niet zeggen dat er nooit
dingen misgegaan zijn. Maar
het is niet zo dat wanneer ik
thuis ben en zij is daar, dat ik
me daar zorgen maak over
haar. Zoals het nu gaat heb ik
het gevoel dat we samen voor
Meta zorgen en dat vind ik
heel prettig.”
Johan: “Ik denk dat dat een
belangrijk punt is, je moet het
gevoel hebben dat je samen
voor Meta zorgt. Er was ooit
iemand die tegen ons zei
dat we Meta niet hoefden
los te laten, maar gewoon
anders vasthouden. Dat is wat
ons betreft precies hoe het
werkt.”

De neonatale of infantiele vorm
De kenmerken van deze vorm openbaren zich
enkele maanden na de geboorte. Kinderen lopen
een ontwikkelingsachterstand op en hebben slappe
spieren (hypotonie), die later juist stijf worden wat
leidt tot gebogen armen en gestrekte benen. Kinderen
kunnen moeite hebben met eten, drinken en slapen
en hebben vaak een groot hoofd. Daarnaast maken de
kinderen moeilijker contact en kunnen moeilijk zien.
Bij deze vorm van het syndroom van Canavan komt
ook epilepsie voor. De levensverwachting van kinderen
met deze ziekte is beperkt. Vaak overlijden kinderen op
jonge leeftijd. Naast het feit dat hierop uitzonderingen
bekend zijn, heeft ook de voortgang en verbetering in
de zorg een positief effect op de levensverwachting.
De milde of juveniele vorm
Bij deze vorm ontstaat moeite met praten en bewegen
tijdens de kinderjaren. Kinderen met deze vorm van
de ziekte van Canavan kunnen, wanneer zij de juiste
ondersteuning krijgen, gewoon naar school en hebben
een normale levensverwachting.
Bij de ziekte van Canavan is behandeling gericht
op het verminderen van de klachten. Zo wordt er
fysiotherapie toegepast om de stijfheid van de spieren
te verminderen en zijn er medicijnen tegen epilepsie.
Bronnen:
www.erfelijkheid.nl, www.kinderneurologie.eu
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Damian

Eric Minten

INTERVIEW

Bijna stuiterend komt hij een kamertje bij ODC de Troubadour (Den Helder) binnen.
Nou ja, bijna? Laat dat maar weg. Zijn ogen stralen terwijl hij enthousiast zijn armen
beweegt. Damian (5), breed lachend, mag spelenderwijs oefenen met de Kojo: een
alles-in-een computer met verschillende bedieningsmogelijkheden, bijvoorbeeld
oogbesturing en aanraking. Nadat hij voorzichtig voor het scherm is neergezet en de
software is gestart mag Damian los. Fruit pletten, taarten gooien, blokjes wegschuiven
om mooie vissen te kunnen zien en filmpjes. Hij kan al helemaal zelf kiezen en kiest…
het zandkasteel! Zijn persoonlijke nummer één. YES!

Nieuwe mogelijkheden

ontdekken
10
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Maudy Maas (logopedist) en Nanda
Jorna (ergotherapeut) krijgen vaak
vragen ter ondersteuning van cliënten
met een laag niveau. Hierbij gaat het
regelmatig om de inzet van tablets voor
spel, ontspanning of communicatie.
Jammer genoeg bieden deze apparaten
te weinig mogelijkheden om zicht te
krijgen op de bedieningsmogelijkheden
die een cliënt heeft. Daarnaast sluiten de
apps vaak niet aan op zijn of haar niveau
en belevingswereld. Maudy en Nanda
gingen op zoek naar een beter antwoord.
Een manier die hen kon helpen te
ontdekken waar de mogelijkheden
van de cliënt liggen en hen hiervoor
voldoende tijd bood. In samenwerking
met Doe ‘R Toe kwamen ze uit bij de
Kojo.
De Kojo is een alles-in-een computer die
verschillende bedieningsmogelijkheden
heeft. Je kunt de Kojo besturen met je
ogen, met aanraking van het scherm en
met grote knoppen. Dit, gecombineerd
met speciale software, biedt nieuwe
mogelijkheden voor bijvoorbeeld
mensen met een ernstig meervoudige
beperking (EMB). Ook biedt de Kojo
nieuwe mogelijkheden op het gebied
van diagnostiek. Je kunt bijvoorbeeld
nauwkeurig observeren hoe iemand naar
het scherm kijkt. Hierdoor kun je meer te

weten komen over wat een cliënt kan, of
begrijpt.
Ondertussen is de pilot gestart bij ODC
de Troubadour. Ook de Zeevonk (Den
Helder) en Zuiderlicht (Heerhugowaard)
doen mee. Op alle locaties wordt de Kojo
drie maanden uitgeprobeerd. Maudy en
Nanda willen ontdekken op welke manier
de Kojo een rol kan spelen bij diagnostiek
en advies. Daarnaast kijken zij naar het
gemak waarmee cliënten de besturing
van de Kojo kunnen leren.
Maudy: “We werken nu met een klein
aantal cliënten met de Kojo. Ons
onderzoek loopt nog een tijdje door en
dus is het nog te vroeg om conclusies
te trekken. Toch hebben we al mooie
dingen gezien. Een van de cliënten die in
veel dingen afhankelijk is van anderen,
reageerde direct toen we hem voor de
Kojo zetten. Middels oogbesturing kon
hij plaatjes aanwijzen. Ik dacht: wauw, dit
kan jij dus allemaal! Ik weet niet of deze
cliënt dit al eerder had gekund, maar
dankzij zo’n nieuw apparaat kunnen we
het nu zien. Dat greep mij echt aan.”
Nanda: “Bij een andere cliënt was het
lastig in te schatten
of de Kojo zou
aanslaan. Kon ze

wel lang genoeg naar het scherm kijken
en een plaatje zoeken en vinden? Na
twee maanden zagen we voor het eerst
een reactie. Herhaling en geduld kunnen
dus belangrijk zijn. Deze cliënt moest
eerst leren kijken. Nu kunnen we gaan
ontdekken of dit nieuwe mogelijkheden
met zich meebrengt. Voor dit soort
dingen heb je vooral tijd nodig.”
Na een kleine dertig minuten is het over
met de pret. Nog ééééén spelletje en dan
is het klaar. Zodra Damian dat door heeft,
slaat zijn plezier om in boosheid. Hij wil
absoluut nog niet stoppen. Geen sprake
van. Zijn gezicht betrekt
en er verschijnen tranen in
zijn ogen. Leuk hoor zo’n
Kojo. Ben je heerlijk wat
taarten aan het smijten,
ben je net een beetje
opgewarmd, moet je
stoppen. Lekker dan!

Maurice

TEKST

Manon Bruijns

FOTOGRAFIE

Eric Minten

Kleinschalige
gezelligheid
op een
boeren Erf
MEER INFO:

www.heterf.st-er.nl/theehuis-het-erf

INTERVIEW
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“We zijn verhuisd en gestart, maar we
willen nog honderdduizend dingen
doen voor het écht af is.” Aan het
woord is Rona Snoek, clustermanager
van Groen & Doen. Ze heeft het
over nieuwbouwlocatie Het Erf in
Heerhugowaard. Een zorgboerderij voor
dagbesteding midden in de kersverse
woonwijk De Draai. In september
openden ze de deuren. Meervoud, want
eigenlijk zijn het vier locaties die één
zijn geworden.
Rona

Jut

Stefan

Dertien jaar geleden ontstonden de eerste ideeën om een
nieuwe locatie te ontwikkelen voor de ‘buitengroepen’ die
op het Reigersdaalterrein werkten. De ruimten van waaruit
gewerkt werd voldeden niet meer aan de eisen van deze
tijd; afgeleefd en niet meer schoon te krijgen. Met in het
achterhoofd ‘blij worden van buiten zijn’ werd een heel
nieuw concept bedacht. Het Erf kreeg langzaam vorm. Het

ondersteuning krijg. Rona: “We hebben hier verschillende
werkgroepen, afhankelijk van ieders interesse. Maar bij allemaal
is het ‘t belangrijkste dat iedereen welkom is en dat iedereen
zich er fijn voelt. De gemeenschappelijke deler is dat iedereen
hier houdt van buiten zijn."

Blij worden van
buiten zijn
is een dagbestedingslocatie geworden waar ruimte is om 32
mensen een zinvolle dagbesteding te bieden waarbij ‘buiten’
centraal staat. En dat merk je meteen al als je het terrein op
komt. De verschillende houten gebouwen doen denken aan
een Zweedse boerderij. Er zijn een grote kas, tuinen, een
weide, stallen en een volière, maar ook een hoofdgebouw met
Theehuis, lokalen voor de verschillende werkgroepen, kantoren
en er is een gebouw voor de groep cliënten die intensieve

Tuinieren in een kunstproject
Tijdens de ontwikkeling van Het Erf is over alles nagedacht.
Van de materialen waarmee gebouwd is, de uitstraling en de
kleuren van gebouwen en muren tot waar welk gebouw staat
en waar de ramen zitten. Je kunt vanuit de ruimte waar je werkt
meteen zien wat je gaat doen. Kom je binnen bij de dierengroep
dan kijk je naar buiten en zie je, jawel, dieren. Bij de Tuingroep
kijk je uit over de belevingstuin. Rona: “Die belevingstuin is
aangelegd met hulp van de gemeente Heerhugowaard. Het is
een maatschappelijk project, bedoeld om omwonenden elkaar
te laten ontmoeten. Het is een speciaal ontwerp van de hand van
een kunstenares. De tuin heeft eilandjes zodat je steeds om een
hoekje gaat en iets nieuws ziet. Nu is het nog een beetje kaal,
maar als de planten gaan groeien kun je hier lekker ronddwalen.
We willen dat er van alles te beleven is, kleur en geur maar
misschien ook mini-concertjes of een expositie.”
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Oeps!
Het Erf

Aan de rand van de belevingstuin is de kas. Hier werkt de tuinen houtgroep. Er is een flinke moestuin aangelegd in bakken
op rolstoelhoogte. Begeleider Katrien Paredis is heel blij met
de nieuwe werkplek: "In deze tuin hebben we zon, er groeit
eindelijk iets in onze moestuin! En we kunnen hier knap binnen
zitten. Dat is met koud en nat weer heel fijn.”
Op kamers
De gebouwen beschikken allemaal over twee of meer
individuele ruimtes: studio’s. Speciaal ontwikkeld voor mensen
die gevoelig zijn voor prikkels en afzondering zoeken. Voor de
een betekent dat een studio met uitzicht op de groepsruimte,
voor de ander is dat een kamer aan het eind van de gang waar
je je in alle rust even kunt terugtrekken. Rona: “Omdat we de
nieuwbouw zelf hebben ontworpen, hebben we voor iedereen
deze studio’s op maat kunnen maken. Er zijn ruimtes met een
soort paardenstaldeur die half open kan, bij sommige zit er een
raam naast, soms juist expres weer niet. Voor elk wat wils.”
Maurice de Boer (hoe kan het ook anders met zo’n naam) heeft
dagbesteding op Het Erf. Hij gebruikt zo’n studio. “Door mijn
eigen kamer hier kan ik nu ook tussen de middag hier blijven.
Dat wilde ik heel graag. Vroeger kon dat niet.” Begeleider
Maaike Booij: ”Voor Maurice was blijven echt heel belangrijk,
maar op de oude locatie, de Hanebalk, waren er teveel prikkels.
Nu zit hij lekker hier en krijgt hij de rust en ruimte die hij nodig
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heeft om toch de hele dag te kunnen blijven.” Maurice: ”Ik vind
het echt heel fijn hier. Ik kan heel veel werk doen hier. Stront
scheppen, fietsbanden oppompen en ik verzorg de vissen.”
Koekenbakkers ontmoeten
Naast een buitenwerkplek was er ook de wens dat Het Erf een
kleinschalige ontmoetingsplek zou worden. In eerste instantie
voor de verschillende afdelingen van de dagbesteding,
maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is. De Hoeve
is dagbesteding waar mensen intensieve ondersteuning
krijgen. Deze kwetsbare groep zit op het terrein, maar heeft
zijn eigen gebouw. Doordat ze heel dichtbij de andere
groepen zitten, kunnen ze elkaar ontmoeten. “Er ontstaan
nu al leuke momenten waarbij cliënten, onder begeleiding,
mensen opzoeken in de andere gebouwen, ze groeien in hun
contacten”, vertelt begeleider Vince van Santen. Voor een heel
ander soort ontmoetingen is er het Theehuis. Hier kun je als
voorbijganger een kopje koffie of thee drinken en genieten
van een ambachtelijk gebakken taartje (met eitjes van eigen
kippen!). Rona kan nog wel wat aanpakkers gebruiken op Het
Erf: “Nu is het Theehuis alleen nog maar open op dinsdag en
vrijdag, maar in de toekomst willen we uitbreiden. We kunnen
ook nog wel een paar cliënten gebruiken die hier aan de slag
willen als ober of koekenbakker!”

Wij (de redactie) dachten dat het woordje 'oeps', midden op
een witte pagina je aandacht wel zou trekken. Deze kleinere
lettertjes maakten je waarschijnlijk nog nieuwsgieriger. En dat
is precies wat we willen: je nieuwsgierige aandacht. Want op
deze pagina komt een agenda. Dus, organiseert jouw locatie
of cluster een open dag, een jaarmarkt, een fair of feest én is
iedereen welkom? Laat het ons dan weten via bladeren@esdegereigersdaal.nl. Zetten wij het de volgende keer in de agenda.

TEKST & FOTOGRAFIE

Gerrit

Eric Minten
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Hij werkte 48 jaar in de zorg. Lees die
zin rustig nog eens. Acht-en-veer-tigjaar! En nu is hij met pensioen. Gerrit
Lemmen. Zette zich al die tijd in om
het leven van cliënten te verbeteren.
Probeerde het beheersmatige buiten de
spreekwoordelijke zorgdeur te houden.
Omdat hij er niet in gelooft. Het past
gewoon niet bij hem. Gerrit is een
product van de jaren 70 en die zijn, hier
en daar, nog altijd actueel.

GEEN
KOUD
KUNST
JE

“Het zelf kunnen bepalen hoe je je eigen leven leidt en zelf
kunnen bepalen wie je bent, zijn de belangrijkste dingen die
je hebt”, aldus Gerrit. “Dat ik binnen de zorg ging werken was
geen idealisme,” en vervolgens breed lachend, “ik kon gewoon
niets anders.” Toen Gerrit net begon, vond hij het gezellig met
zijn collega’s. “Je was onder mekaar en kon op z’n tijd een potje
tafeltennissen. En het werken met de cliënten? Ja, dat was ook
wel leuk. Zo stond ik er in het begin in. Had de mavo gedaan,
was zeventien en een half, jonger mocht je niet beginnen, en
ging de zorg in. De Z-opleiding doen. Die was intern.”
“Het was een totaal andere tijd. De zorg was hiërarchisch en
autoritair. Jongens met te lang haar werden door hun baas naar
de kapper gestuurd. Ging je niet, hoefde je de volgende dag
niet meer te komen. Die tijd was het. Kun je je nu niet meer
voorstellen. Voor mij speelde de individuele benadering ook in
die tijd al een belangrijke rol. Voor mij werd de groep gevormd
vanuit de individuen en niet andersom.”
Presentie
Presentie is binnen Esdégé-Reigersdaal een veel gebruikt
begrip. De presentietheorie en de daaruit volgende
presentiebenadering werden ontwikkeld in de jaren 90.
Professor Andries Baart leidde destijds een tien jaar durend
onderzoek. Hij baseerde zich daarbij niet op een bestaande
theorie, maar observeerde, wat hij noemde, ‘goede werkers’.
Hij probeerde te achterhalen wat hen succesvol maakte
en ontdekte dat zij overeenkomstig gedrag vertoonden.
Hierin weken zij af van wat zij tijdens hun opleiding en in
lesprogramma’s geleerd hadden.
Deze andere manier van doen werd, volgens Baart, bijzonder
gewaardeerd door mensen die zorg nodig hadden. “Gelukkig
zijn het geen professionals”, gaven zij hem opgelucht terug
wanneer hij hen vroeg naar hun ervaringen.
Uiteindelijk heeft Baart niet alleen het geobserveerde
gedrag beschreven, hij verklaarde ook de effecten ervan. En
zo ontstond de presentietheorie. Baart ziet zichzelf als de
geestelijk vader van de presentietheorie en niet van presentie
zelf. Dit gedrag bestond al bij individuen die op een afwijkende
manier naar zorg keken. Een manier van werken die vanaf
2001 op steeds meer vakgebieden op sympathie kon rekenen.
Mensen gebruiken de presentiebenadering omdat het aansluit
bij wie ze zijn, hun passie, hun werkplezier en bij wat ze voor
een ander willen betekenen.
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Janet

Eric en Emma

Wat te doen?
Wanneer je in contact bent met een
cliënt moet er vaak iets gebeuren.
Dagelijkse verzorging, klaarmaken
voor vertrek naar dagactiviteiten,
een gesprek voeren, etc. Er moet iets
worden geregeld. Dat kun je allemaal
zelfreferentieel doen. Dat wil zeggen
vanuit jezelf zonder dat de ander daar
een rol in speelt. Jij bepaalt hoe en wat
er gaat gebeuren. Wanneer je relationeel
werkt, stem je jouw ideeën over wat er
moet gebeuren af op de ander. Zorg
vanuit de relatie dus. Hierdoor erken je
dat de relatie met de ander van betekenis
is binnen de zorg die je verleent.

iets van hem wilt dat hij niet kan geven,
kan dit al voor spanning zorgen. Soms
zet je de eerste stap in een relatie met
een cliënt door er alleen maar te zijn.
Niets te verwachten. Niets te doen en je
daar heel bewust van te zijn. ‘Functioneel
nietsdoen’ noem ik dat. Je bent alleen
aanwezig en verwacht niets van de
cliënt. Ik zeg wel eens: ga alleen maar
naar de cliënt toe. Alleen maar om er te
zijn. Neem een boekje mee en ga zitten
lezen. Kijk dan eens wat er gebeurt.
Vaak gebeurt er helemaal niets. Je
geeft de cliënt alle ruimte om in jouw
omgeving te zijn wie hij is. Dat is het
begin van de relatie. Van daaruit kun
je verder bouwen. Het opbouwen en
onderhouden van de relatie met de cliënt
is de essentie van het werk. Daarbij moet
je dan niet denken dat je geen vakkennis
nodig hebt. Het is juist de vakkennis die
je helpt de ander beter te begrijpen.”

Contact met de ander, begint bij jezelf.
Gerrit: “Veel theorieën zoals Gentle
Teaching en Triple C, komen in de
essentie neer op het contact maken
met elkaar. Het écht contact maken
met elkaar. Althans zo zie ik het. Bij
presentie is dat niet anders. Je moet
helemaal aanwezig zijn. Present dus.
Geïnteresseerd zijn in de ander en
warmte over kunnen brengen. Dat begint
altijd bij jezelf. Als je een rotdag hebt
moet je dat kunnen erkennen. Als je dat
kunt, ben je op de goede weg en weet je
eigenlijk al heel goed waar je staat. Soms
is het voor mensen moeilijk om zich
bewust te zijn van dit soort dingen. Dat
maakt het werk lastiger.”
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Frank

Laura

Om wie gaat het?
Gerrit: “Wanneer een cliënt boos of
agressief wordt, kun je denken dat het
aan de cliënt ligt. Je kunt je ook afvragen:
waarom moest deze cliënt nou boos
worden? Was hij boos op mij? Om iets
wat ik deed of juist niet deed? Wat was
dat dan? De cliënt kan het vaak niet
helpen dat hij op een bepaalde manier
reageert. Dat is vaak juist waarom je
hem ondersteunt. Je zult de aanleiding
van die boosheid dus bij jezelf moeten
zoeken. Wat heb ik gedaan? Waarom
heb ik de signalen die de cliënt gaf niet
opgemerkt? Waarom ben ik niet gewoon
even weggegaan? Wanneer ik hier
met mensen over spreek, zijn ze soms
verontwaardigd: ‘Ik laat mij toch niet
wegsturen!’ ‘Waarom niet?’, vraag ik dan,
‘het gaat toch niet om jou?’ Wanneer je
een cliënt ondersteunt en hij geeft aan
dat je weg moet gaan, is dat een heel
duidelijk signaal. Hiermee geeft de cliënt
aan dat het op dat moment niet lukt om
jou toe te laten. Dat is geen onwil, dat is
onmacht. Op zo’n moment moet je, als
ondersteuner, niet doordrammen. Dan
stap je even uit de situatie en laat je zien

mogen zijn, maar ze moeten de cliënt
wel dienen. Zo niet, kom je terecht in een
beheersmatige manier van werken. Dan
ga je werken vanuit de angst dat dingen
fout kunnen gaan. Je gaat proberen de
cliënt te beheersen en niet de situatie.
En wie ben je dan eigenlijk aan het
helpen? Vaak begrijpen cliënten dat
beheersmatige helemaal niet en gaat het
van kwaad tot erger. Wanneer ik ergens
een nieuwe locatie start, begin ik met het
zoeken naar mensen die het principe van
niet beheersmatig werken, snappen. Zo
bouw ik een kern voor het nieuwe team.
Mensen die daar later aan toegevoegd
worden, pakken het dan veel makkelijker
op doordat anderen als voorbeeld
dienen.”

Petra

Boris

dat je de ander begrijpt. Je verleent op
dat moment zorg door even weg te gaan.
Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar
is wel precies hoe het werkt. Wanneer
je je hiervan bewust bent en in contact
bent met jezelf, dan straal je dat ook
uit. Je laat de ander voelen dat je niet
weggaat omdat je boos bent, je gaat weg
om iemand te helpen. Doe je dit op tijd,
hoeft de cliënt niet boos te worden en
blijf jij ook rustig. Doordat de cliënt zich
niet onveilig heeft hoeven voelen, kun je
de draad later weer makkelijk oppakken.
Als het dan wel lukt, geeft dat veel
voldoening. Je hebt de cliënt precies die
ondersteuning kunnen geven die nodig
was. Nu kun je samen verder.”

geen methode. Je krijgt geen concrete
aanwijzingen of instructies die je moet
opvolgen. Geen stappenplan. Presentie
is een bepaalde manier van denken over
de zorg. Het gaat om werken vanuit de
relatie, aansluiten bij de ander en op
hem of haar afstemmen. Dit is globaler
en omvangrijker. Presentie stelt je een
aantal vragen, zoals: Wanneer is zorg
goed? Wat is mijn rol daarin? Waar ben
ik voor en voor wie? Welke zorg hebben
mensen eigenlijk nodig? Dit maakt
presentie geen methode maar een
benadering.”

Presentie geen methode
Het werken met methoden is binnen de
zorg gemeengoed. Presentie is echter

Beheersmatig werken
Gerrit: “Wanneer het even niet lukt met
een cliënt, kun je denken dat je regels
moet gaan maken. Dat is iets wat je vaak
ziet en niet alleen in de zorg. Daarmee
wil ik niet zeggen dat er geen regels

MEER WETEN?

Functioneel nietsdoen
Gerrit: “Een van dingen die begeleiders
zich soms niet realiseren is dat ze
bepaalde verwachtingen hebben van
de cliënt. Impliciete verwachtingen. Dat
kan al beginnen bij het binnenkomen in
een appartement. Dan groet je elkaar.
Toch? Dat kan al een verwachting zijn.
Wanneer een cliënt voelt dat jij eigenlijk

www.presentie.nl

BRONNEN

Bewust Wageningen, Presentie wat is het?
www.youtube.com/watch?v=_l0ACepi_Lo)
Beurskens, E., Van der Linde, M., & Baart, A., (2019).
Praktijkboek Presentie. Bussum, Nederland, Uitgeverij
Coutinho
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#TROTS

Een heel
andere
vrouw

#TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen
direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is:
“Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk. Want
in 2012 kreeg ik CVA (beroerte, red.) Ik moest weer leren praten
en kon bijna niet meer lopen. Ik kreeg revalidatie in Westerhout
in Alkmaar, ging zelfs nog naar Brabant voor behandeling. Ik
moest weer leren mezelf aan te kleden, eten, douchen…”
25 jaar geleden leerden Ramon en
Bianca elkaar kennen tijdens hun werk
bij WNK Personeelsdiensten. Ze werden
al snel verliefd en gingen samenwonen.
Kochten zelfs een huis; alles voor elkaar.
Bianca: “Tot die beroerte. Het was 21
juni 2012. Wat was ik boos en verdrietig!
Daardoor ging ik zelfs mensen slaan.
Ook Ramon… Lange tijd wilde ik alleen
maar op bed liggen. Kreeg ik toevallen.
Dat was voor Ramon niet meer te doen.”
Alsof het nog niet genoeg was, kreeg
Bianca vervolgens ook nog borstkanker.
Gek genoeg zorgde die ervoor dat
Bianca’s gedrag omsloeg. Althans, daar
wijst alles op. Dat merkten ze ook bij
locatie De Draai, onderdeel van AC de
Reiger, waar Bianca dagelijks één op één
ondersteuning krijgt. “We zien een heel
andere vrouw", vertelt cliëntbegeleider
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Lisette Jacobs. “Eerst was er veel onrust
en woede. In die periode kwam Bianca
niet tot activiteiten. Ze wilde wel, zodat
ze iets te vertellen had ’s avonds aan
Ramon. Dat zei ze tegen ons ook zo.
Tegelijkertijd had ze niet de ruimte in
haar hoofd en de energie om tot actie te
komen. Ze wandelde, puzzelde, maakte
kaarten en bakte koekjes. Dat wil zeggen,
ze keek vooral toe hoe wij haar idee
uitwerkten. Tijdens de behandeling
tegen de kanker werd ze rustiger. Alsof
ze toen alles een plekje ging geven.
Nu onderneemt ze weer veel meer. Ze
bedenkt wat ze graag wil en wat goed
is voor haar lijf. Ze krijgt fysiotherapie,
zwemt, borduurt, tekent en maakt nu wel
zelf kaarten en koekjes.”
“Nu woon ik in Schermerhorn en ben
één keer in de veertien dagen een

TEKST

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE

Eric Minten

weekend bij Ramon”, gaat Bianca verder.
“Dan gaan we een stukje rijden op de
brommer. Koffie drinken in Egmond of
bij mijn schoonouders. We ruimen wat
op, bestellen dingen op internet, kijken
televisie en eten een toastje. Hopelijk
wordt het volgend jaar ieder weekend.
Mijn droom is om weer helemaal samen
te zijn en samen oud te worden.”
“Op 6 augustus afgelopen jaar zijn we
getrouwd. Dat wilden we al eerder, maar
het kwam er niet van door al dat gedoe.
Ik ben er #TROTS op dat we hier samen
doorheen zijn gekomen.”

Ballonnen en chocolade
“Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in
een zakje.” Daniëlle Kaag heeft de
redactie laten weten #TROTS te zijn
op haar werk en er graag iets over te
vertellen. Ze werkt bij de Werkplaats
in Heerhugowaard. Doet ze al sinds 18
augustus 2017. Elke werkdag ‘s morgens.
“Een, twee, drie, vier, vijf…” En dat dan
vijf keer. “Vijf keer vijf is vijfentwintig,”
zegt ze, “er moeten er vijfentwintig in
een zakje. Het dichtplakken doet de
begeleiding, want dat vind ik lastig.”
Vandaag werkt Daniëlle met blauwe
ballonnen. “Blauwe ballonnen vind ik
mooi, net als zwarte.”
Naast het werken met ballonnen pakt
Daniëlle ook chocola in. Niet zomaar een
reep uit de supermarkt, dit is speciale
chocola. Om te beginnen heeft het een
prachtige verpakking van karton. Zowel
de binnen- als de buitenkant zijn heel

TEKST & FOTOGRAFIE
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mooi gemaakt. Daarin komt vervolgens
de chocola. In plastic. En op dat plastic
plakt Daniëlle een sticker met een
spreuk. Die zien de mensen pas als ze
de verpakking open hebben gemaakt.
Een soort verrassing dus. En die stickers
worden door mensen bewaard. Zo mooi
zijn ze. Dat maakt je werk wel bijzonder.
Niet zo lang geleden is Daniëlle verhuisd.
Een mooi nieuw huis, in een mooie
nieuwe buurt. Nieuwbouw. Ze woont
er met veel plezier en is heel blij met de
begeleiding die ze krijgt. “Ze doen het
goed,” zegt ze. Nu is het tijd voor koffie.
“Kom maar mee,” zegt ze, “dan laat ik je
zien hoe ik dat doe.” En inderdaad, in notime staat daar een lekker bakkie Senseo.
“Snap je nou waarom ik #TROTS ben op
mijn werk?”

IK GEEF NIET OP
In 2010 werd hij getroffen door een
hersenbloeding. Kees Trommel. Hield
er afasie en apraxie aan over en raakte
halfzijdig verlamd. Hij liet het er niet
bij zitten, raapte zichzelf op en vocht
terug. En hoe. Gesproken taal is hem
ondertussen weer duidelijk en ook
heeft hij een deel van zijn mobiliteit
terug. Maar goed ook, want Kees houdt
ervan dingen te ondernemen. Zo ging
hij in 2016 op pad. Een pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella. In een
45 kilometer autootje. Samen met zijn
maten Hans en Cor. Een droomreis noemt
hij het zelf.
Mocht je denken dat de honger naar
uitdaging toen wel gestild was? Dan zit je
ernaast. Faliekant. Kees maakt plannen.
Ook nu weer. Nederland rondfietsen op
een driewieler met ondersteuning. 800

#TROTS

TEKST

Eric Minten

kilometer schoon aan de haak. Waar
begin je aan?! Even voor het beeld, dat
is van Den Helder naar Maastricht en
dan weer terug en dan wéér richting
Maastricht, tot je bij Eindhoven bent. Dan
heb je 800 kilometer gefietst. “We doen
het in etappes,” vertelt Kees, “ongeveer
zestig kilometer per dag. Hans, Cor en
Anneke fietsen om de beurt mee. ’s
Nachts overnachten we bij ‘Vrienden op
de fiets’, een netwerk van mensen die
kamers verhuren aan fietsers. Dat maakt
de reis heel bijzonder.”

volgend jaar zomer gaan we het gewoon
nog een keer proberen. Ik geef niet op en
daar ben ik #TROTS op.”

Kees Trommel. Foto: Cor Molenaar

#TROTS

Toch is dit nog geen succesverhaal. De
tocht is namelijk al twee keer afgebroken.
Noodgedwongen. Tijdens de eerste
poging ging er een sensor stuk en de
tweede keer gooide een kapotte motor
roet in het eten. “Het was vervelend dat
het weer niet lukte,” vertelt hij, “maar
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SPECIAL

Amber (17): “Ik hou van muziek. Eigenlijk alle
soorten, behalve hardcore. Maar dat doen we hier
bij 4Anybody in Warmenhuizen niet. Soms dansen
we iets uit Dancing with the stars. We hebben
drie kwartier les, maar eigenlijk zou ik nog wel
wat langer willen. Omdat het een spiegelzaal is,
kunnen we zelf goed zien of we het goed doen. Er
zitten stickers op de grond zodat we weten waar
we moeten staan en elkaar niet in de weg zitten.
Iedere les starten we met een welkomstdansje als
warming-up. We mogen ook altijd zelf danspasjes
verzinnen in een kring. Het allerleukst vind ik het
als we oefenen voor een hele dans. Soms treden
we ook op. Bijvoorbeeld op het Huisweid Festival.
De juffen Nancy en Kathy helpen ons goed. Ik vind
ze lief.” En terwijl Kathy door de zaal zwiert om
hier en daar een stilstaande danser op te pikken,
gaat Amber geconcentreerd verder met het volgen
van de stapjes die Nancy voordoet.

Dat sport en beweging
belangrijk is beseffen ze bij
de Blauwe Reiger maar al
te goed. Daarom doen ze er
alles aan om met de jongeren
een activiteit te vinden die
bij ze past. En het mooie is
dat het enthousiasme van
de een regelmatig overslaat
naar de ander. Daardoor gaan
er al zo’n tien jongeren naar
atletiekvereniging AV Nova
in Warmenhuizen en dansen
er meerdere meiden op de
dansles van 4Anybody.

Vervoer wordt, waar kan, geregeld
door vrijwilligers, maar ook
activiteitenbegeleidster Klarina rijdt ze
met de bus richting de sportverenigingen.
Meestal rond etenstijd natuurlijk, maar
daar draaien ze hun hand niet voor om.
“We eten gewoon op tijd of achteraf. Dat
gebeurt in gezinnen toch ook? Beetje
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‘Ik hou
van muziek,
behalve van
hardcore'

flexibel zijn. Regelmatig hebben we ook
een stagiair van het CIOS die met leuke
ideeën komt en we hebben goed contact
met de buurtsportcoach. Die verzorgt
weleens clinics, zoals trampolinespringen.
En in de zomer doen veel kinderen mee aan
VakantieFUN in De Meent in Alkmaar”. Zes
jongeren aan het woord over hun sport.
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‘Hardop
vloeken
is niet
netjes'
Dave (17): “Op vrijdag trainen we een uur. Ik zit in
de G2 van SV Koedijk. Op zaterdag hebben we een
wedstrijd. Het wedstrijdtenue vind ik heel mooi.
De eerste wedstrijd van dit seizoen moesten we
meteen naar Texel. Eerst zat ik op judo, maar daar
ben ik van afgegaan want ik vind voetbal echt leuk.
Voetbal is mijn leven. Gamen ook, maar voetbal
vind ik leuker. Ik ben een AZ-er. Best fanatiek. Bij
mijn eigen wedstrijd vloek ik soms in mezelf. Want
hardop is niet netjes. We doen van alles met de
voetbal. Wat precies kan ik niet opnoemen, maar
het gaat ook om de lol. Toen we drie keer verloren
hadden, was ik het zat. Daarna speelden we gelijk.
Ik ben de jongste van het team. Ik vind het leuk
met de anderen. Je leert wat meer mensen kennen
en wordt beter in voetbal. Ik moest wel wennen
aan iedereen. En soms vind ik het ook spannend.
Als ik niet sport, word ik lui. Dan lig ik de hele tijd in
mijn bed. Dat wil ik niet.”

‘Als je
niet beweegt,
word je
moe'

Kogelstoten, verspringen, hardlopen, hoogspringen en speerwerpen; het gebeurt
allemaal op donderdagavond bij AV Nova in Warmenhuizen. Michael (18):
“Hardlopen vind ik het leukst. Daar ben ik het beste in. Is ook handig voor de voetbal,
want dat doe ik ook nog. Ik heb in september ook de hele week het EK-atletiek
gekeken. En ik heb meegedaan aan de Special Olympics. Sporten is gezond. Je moet
ook om je eten denken anders word je dik.” Isabella (18): “Kogelstoten en verspringen
doe ik het liefst. In zo’n grote zandbak. Maar we weten nooit van tevoren wat we
gaan doen. Met speerwerpen moeten ze trouwens wel streng zijn omdat we anders
elkaar kunnen raken met die pijlen. We hebben hele leuke trainers en het is gezellig
met elkaar. Op zaterdag hebben we soms wedstrijdjes. Dan doen er ook andere clubs
mee. Ik dans ook en ga naar de manege in Dirkshorn. We gaan er met de bus heen.
Sporten is belangrijk. Anders word je moe als je niet beweegt.”
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‘Ik kan
nog genoeg
leren en
perfectioneren'

‘Even
lekker
weg van
huis'

Wesley (19): “Beenworpen, houtgrepen,
kanteltechnieken, wurggrepen, twee
keer tikken en klaar; na elf jaar judo ken
ik alle judotermen wel. Ik ben er destijds
mee begonnen omdat ik moeite had
met mijn zelfvertrouwen. Het heeft me
echt geholpen. Ook om woede te leren
beheersen. Ik ben met judo opgegroeid
en dan blijft het toch bij je hart zitten.
Ik wil er dan ook echt niet mee stoppen.
Ik doe aan G-judo, maar nu ik ouder
word wil ik wel overstappen naar de
reguliere trainingen. Judo is de basis
van alle vechtsporten. Ik ben nu ook aan
het kijken voor jiujitsu. Ik fiets zelf naar
Heiloo, drie kwartier heen. Heb ik meteen
een goede warming-up. Tien keer per
jaar doe ik mee aan een wedstrijd:
Beverwijk, Assen, Texel, we komen op
heel verschillende plekken. Ik heb al
meerdere keren gewonnen en ben bijna
toe aan de blauwe band. Daarna komen
nog de bruine en de zwarte, maar ik kan
nog genoeg leren en perfectioneren.
De mindere kant is het oplopen van een
blessure. Ik heb al eens zwaar gekneusde
ribben gehad en een gescheurde
enkelband. Het kan best hard gaan. Een
keer per jaar ben ik ook vrijwilliger op
een sportdag voor tieners. Dan doe ik de
basis van judo voor.”

Als hij moest kiezen dan werd het atletiek,
maar gelukkig kan Thomas (16) zowel aan
mountainbiken als aan atletiek en hockey doen:
“Sporten in je leven is leuk. Het is even wat anders
en je bent even weg van huis. Ik ben wel blij dat
ik al die sporten kan doen. Hockeyen doe ik bij
MHC Castricum. Eerst gingen we naar Alkmaar,
maar daar ging de trainer weg. In Castricum
geeft Niel de training. Die is aardig. Ik ga altijd
naar de training. Ik heb nooit geen zin. En ik ben
ook een goeie hockeyer. In het weekend doen
ze wedstrijden, maar dan ben ik er niet. We gaan
warmlopen en dan van die lijn naar die lijn rennen.
En we doen jumping jacks. Soms maakt Niel twee
groepjes en leren we andere dingen omdat we wat
nieuwer zijn dan anderen. En daarna ben ik lekker
moe van het sporten.”
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TEKST & FOTOGRAFIE

Denise en Zhaleh

Ze heeft al veel verschillende
dingen gedaan: zo werkte
ze als assistent op een
operatiekamer en als
kraamverzorgster. Denise
Smit (46) werkte eerst bij een
andere zorgorganisatie. Tot
een vriendin van haar zei,
je moet eens bij ons kijken.
En zo kwam ze terecht op
de Zeevonk en viel af en toe
in bij de Waaier. Uiteindelijk
ontdekte ze de FlexXtra
en waagde de sprong. Nu
tweeënhalf jaar geleden.

X

Eric Minten

“Ik maakte de overstap naar de FlexXtra
omdat ik al acht jaar op dezelfde locatie
werkte. Ik merkte dat ik daar een beetje
uitgeleerd was. Het was voor mij tijd
om verder te gaan. En zo kwam de
FlexXtra op mijn pad.” Het werk bij de
FlexXtra zit Denise als gegoten. Ze houdt
van de hectische kant van het leven
en de reuring die haar werk met zich
meebrengt is prettig. “Ik kom op heel
veel leuke plekken en ontmoet leuke
teams en collega’s. Het werk vraagt
flexibiliteit en juist daardoor kan ik mijn
eigen dingen blijven doen.”
“Toen ik de vacature van de FlexXtra
las, kwam hij best pittig over. Ik kan
mij voorstellen dat zo’n tekst mensen
afschrikt. Tegelijk is het goed je te
realiseren dat je veel van de dingen
die gevraagd worden, al bij je draagt.

FLEX T RA
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Dingen die je nog niet weet, kun je leren.
Daar wordt ook aandacht aan besteed.
Wanneer je zaken tegenkomt waar je

meer over wilt weten, geef je dit aan.
Men kijkt dan of er extra informatie of
voorlichting mogelijk is. Op die manier
vergaar je steeds meer kennis. De
FlexXtra is voor mij uitdagend en daar
houd ik van.”
“Binnen de FlexXtra moet je je eigen
uren in de gaten houden. In het begin
was ik bang dat ik niet aan mijn uren
zou komen en werkte veel. Daar heb ik
mij een beetje op verkeken en maakte
veel te veel uren. Het is iets waar je
even aan moet wennen. Je berekent je
uren gemiddeld over een periode van
drie maanden. Heb je de ene maand
wat meer gewerkt, kun je de andere
maand wat minder werken. En er is
genoeg werk, dus het plannen gaat best
makkelijk.”
“Een open mind naar cliënten toe vind
ik belangrijk. Daarom wil ik soms niet
alles van een cliënt weten. Zo kan er een
ander contact ontstaan. Stel een cliënt
vertoont agressief gedrag. Wanneer
ik met die gedachte op hem of haar
afstap, heeft dit invloed op ons contact.
Weet ik hier minder van, ben ik minder
vooringenomen en is er ruimte voor
ander gedrag. In sommige gevallen heeft
een cliënt daar behoefte aan en word
ik daarvoor ingezet. Belangrijk is om
eerlijk naar jezelf te blijven. Ik moet ook
durven erkennen dat het soms niet werkt
met een cliënt. Dat maak je soms mee

INTERVIEW

en kan verschillende oorzaken hebben.
Het is goed om er dan even tussenuit
te stappen zodat anderen het kunnen
oppakken. Je bent er tenslotte voor de
cliënt en niet andersom.”
“Vanuit mijn ervaring met mensen met
een ernstig meervoudige beperking
heb ik geleerd om kleine signalen op te
pikken. Hierdoor kun je gedrag beter
lezen. Ook tussen de regels. Juist in de
FlexXtra, waar je met veel verschillende
mensen werkt, is het handig dat te
kunnen. Je voelt soms sneller aan wat
cliënten je duidelijk proberen te maken.
Zo kun je er beter voor ze zijn. En dat
blijft toch een belangrijke basis: er
gewoon zijn voor de ander.”
“Het werk in de FlexXtra bevalt mij heel
goed. Ik word weleens gevraagd door
locaties of ik vast bij hen wil komen
werken. En hoewel ik dat met liefde wil
doen, vind ik de manier van werken bij
de FlexXtra gewoon heel fijn. Ik kan me
echt bezighouden met de cliënt en heb
veel minder andere taken. Dat voelt als
een soort luxe. Daarnaast werk je minder
vaak met een cliënt waardoor je soms
op een andere manier naar dingen kijkt.
Als je wat langer op bepaalde locaties
komt, vragen collega’s soms om advies.
Je positie is toch net even anders en dat
kan andere inzichten opleveren. Op die
manier voeg je iets toe aan teams en dat
is erg leuk.”
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Ladies, laat die
skills maar zien!
TEKST

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE

Eric Minten

“Heel lang heb ik thuis gezeten. Ik had
vier hernia’s gehad, was afgekeurd en
durfde niks meer. Ik kwam mijn huis bijna
niet uit. Via MEE kwam ik bij cluster ’t
Wad in Den Helder terecht. Eerst kwam
er iemand bij me thuis. Om aan elkaar te
wennen. Skillz was toen nog in opbouw
dus we hadden ook nog geen plek om
heen te gaan. Ik ben hier dus eigenlijk
vanaf het eerste uur, nu ruim twee jaar.
Langzamerhand kwam ik weer meer
onder de mensen en kreeg ik weer meer
regelmaat in mijn leven. Het gaf me rust.”
Lady Skillz maakt allerlei producten,
van keramiek tot glasbewerking, van
kaarten tot macrameeën. En alles
wordt door de meiden zelf verkocht op
markten in Den Helder. Of, wanneer en
met wie Lady Skillz op een markt staat,
plannen ze niet ruim van tevoren. “Het
is net wat we kunnen produceren”,
legt cliëntbegeleider Lotte Joor uit.
“Het is niet haalbaar om ver vooruit te
kijken. Soms gaat de verkoop zo hard en
hebben we zoveel bestellingen dat we
een markt over moeten slaan. Schrijven
we ons weer ergens in dan hebben we
voorafgaand weleens een verkoopstop.
Anders lopen we het risico achter een
lege kraam te staan.”

“Al die mensen, daar ben ik helemaal niet zo goed
in”. Soenita Ramlal vertelt het gelukkig met een
lach. Want ondanks haar angst voor mensen, staat
ze wel regelmatig op een markt. Ze verkoopt er
producten van en met ‘de meiden van’ Lady Skillz,
de plek waar ze werkt.

INTERVIEW
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Brrrrrr. Mensen
Zo’n markt draait overigens niet alleen
om de verkoop. Lang niet. Voor Soenita
bijvoorbeeld leek daaraan meedoen
voorheen een ver-van-haar-bed-show.
Mensen die haar aan zouden kunnen
spreken. Brrrrrrr. Maar Lady Skillz is van
de oplossingen. Dus die vonden ze.
Soenita ging achter een tafeltje zitten
en maakte ter plekke nieuwe producten.
Zo konden bezoekers het werkproces
bekijken en kon Soenita zich een beetje
‘verschuilen’. Soenita: “Er kwamen
kinderen bij me staan die vragen stelden.
Dat vond ik eigenlijk heel goed gaan.
Ik voelde me trots. Ik keek ook hoe
anderen het deden achter de kraam.”

En zo zette Soenita iedere keer een
stapje. Tijdens de Kerstmarkt afgelopen
december ontpopte ze zich als een ware
marktvrouw. De verkoop ging als een
tierelier.
Watermeloenpizza
Lotte: “Na iedere markt trakteren we
onszelf op een uitgebreide, gezonde
lunch. Eten is sowieso een belangrijk
onderdeel van wat we hier met elkaar
doen. De een eet te veel, de ander

te weinig. Samen gezond eten doet
gezond eten. Om de beurt maken we
iets klaar. Zomers bijvoorbeeld een
watermeloenpizza en ‘s winters een goed
gevulde soep. O ja, Soeniet, jij zou nog een
keer Surinaams koken!”
Tuttebellerig
Mocht je je afvragen wat er nou zo anders
is aan Lady Skillz ten opzichte van andere
dagbesteding: ja, het grootste verschil
is inderdaad dat er bij Lady Skillz alleen

Ja, het grootste
verschil is dat er
alleen vrouwen
werken
vrouwen werken (er is ook een Skillz voor
mannen in Den Helder). En ja, er worden,
net als op activiteitencentra producten
gemaakt voor de verkoop. Maakt dat
uit? Nee. Verre van. Bij Lady Skillz voelt
het prima zoals ze het doen. Het doel is
niet onderscheidend te zijn, maar om de
vrouwen die er komen te bieden wat ze
nodig hebben. Waar ze mee vooruit komen.
“Dat er bij Lady Skillz alleen vrouwen
rondlopen geeft me een fijn gevoel”, legt
Soenita uit. “Het voelt veilig en je hebt
het net even makkelijker over bepaalde
onderwerpen. Ik durf inmiddels meer te
praten en mijn mening te geven. Soms
moet ik iets wat gevraagd wordt nog
wel even verwerken. Dan kom ik er later
op terug. Ik zie hier hoe ze met vrouwen
omgaan en hoe er gereageerd wordt.
Dat maakt me sterker om verder te leren.
Tuttebellerig? Welnee! Hier werken echt wel
stoere vrouwen, hoor."
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TEKST

Titia Geerlink

#TROTS

FOTOGRAFIE

Eric Minten

PIT TIGE
TYPES

V.l.n.r. Wil Groot, Bianca Ham, Ronald Luitjes,
Marjolein de Vries, Rik Singer.

Een jaar is hij nu voorzitter van de cliëntenraad van
LOEK Hoorn. Voor die tijd zat hij al in de raad, maar met
de splitsing van LOEK (in LOEK Hoorn en LOEK WestFriesland) viel er een voorzitter weg. Het leek hem wel
een mooie uitdaging die verantwoording op zich te
nemen. En na een jaar kan Ronald Luitjes wel zeggen dat
hij #TROTS is dat hij die uitdaging is aangegaan.
32
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“Iets mogen leiden met mooie
onderwerpen en een luisterend oor
zijn. Het heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte”, vertelt Ronald. “Eerst was
ik best onzeker. Je krijgt toch van alles
voor je voeten. Het is fijn dat Heleen
Woestenburg (ondersteuner van de
cliëntenraad, red.) erbij is. Zij helpt me.
En inmiddels durf ik er zelf iets van te
zeggen als de raadsleden ergens te
lang over doorgaan. Het voelt echt als
teamwork.”

Als voorzitter zorgt Ronald ervoor dat
het overleg lekker verloopt, draagt
onderwerpen aan en heeft waar nodig
contact met andere raden. Er wordt
eens per maand twee uur vergaderd.
Heleen ondersteunt de raad daarbij
en verstuurt de agenda en het verslag
van de vergadering. Een keer in de
twee maanden is clustermanager Ans
Vreeburg ook bij het overleg aanwezig
om vragen te beantwoorden of uitleg
te geven over belangrijke onderwerpen.

“Het zijn vijf verschillende karakters
binnen de raad. Pittige types,” lacht
Ronald, “maar we komen er uiteindelijk
altijd uit met elkaar. Dat vind ik nou juist
ook het mooie van de raad. Net als de
verscheidenheid aan onderwerpen. Van
EHBO tot de Wet zorg en dwang, van ‘Dit
vind ik ervan’, waar een gastspreker voor
kwam, tot de Wmo. Die laatste heeft
lange tijd hoog op de agenda gestaan.”
Op de cliëntenraad zit geen
‘houdbaarheidsdatum’, zoals Ronald het

zelf omschrijft: ”Soms vertrekt er iemand
en komt er iemand voor in de plaats. Dan
is het weer even aftasten onderling. Maar
meestal voegt het ook wel snel. Wat nog
beter kan is de achterban informeren.
Daarom hebben we besloten een
bijeenkomst te organiseren voor cliënten
van LOEK Hoorn om te vertellen wat we
doen. Zo komen we steeds een stapje
verder en dat maakt me #TROTS!”
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TEKST

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE

Eric Minten

C R E AT I E F

Zie wat je
wilt zien

Ieder z’n eigen stijl. Dat geldt zeker voor een kunstenaar.
Maar hoe bepaal je je stijl bij aanvang van je carrière?
Ingeborg Romeijnders probeerde gewoon van alles uit en
kwam er zo achter welke techniek haar het meeste lag.
Dan is het natuurlijk ook wel leuk om te weten
welke techniek dat is geworden. Als Ingeborg dat
wil laten zien stuiten we echter op een bijna lege
la in ’t Atelier van Centrum 31 in Heerhugowaard,
waar Ingeborg werkt. Veel van haar werk is verkocht
of uitgeleend. ’t Atelier heeft namelijk ook een
kunstuitleen.
Een aantal weken later is weer wat werk retour en
heeft Ingeborg intussen ook weer nieuw materiaal
gemaakt. Lijnen kronkelen over het papier. Vormen
zich naar elkaar toe en worden precies dat wat de
kijker ervan wil maken. Vanuit de losse hand of
geholpen door een liniaal. Ingeborg: “Ik begin met
een tekening en zie wel waar ik uitkom. Het ontstaat
terwijl ik bezig ben. Voorbeelden heb ik niet. Van
tevoren weet ik zelfs nog niet of het zwart-wit of
kleur wordt. Iedereen ziet er weer iets anders in: een
spelend kind of een dier. Soms zelfs een stad. Het
mag allemaal.”

kiezen tussen de verschillende technieken: het vrije
schilderen of het fijne tekenen. Op het moment
gaat haar voorkeur uit naar werken met potlood
en pen: “Met deze manier van werken heb ik goed
de controle. Potlood en pen kun je beter sturen. Ik
word er blij en rustig van.”
Ingeborg laat zien hoe ze werkt. Bij het raam aan
een tafel, uitkijkend op een plein. Graag in stilte
en uiterst geconcentreerd. “Maar ik vind het ook
leuk om anderen mijn werk te laten zien en erover
te praten. Tijdens een open dag of expositie
bijvoorbeeld. Al vind ik het ook wel spannend.
Dat mijn werk verkocht wordt vind ik een mooi
compliment. Ik heb er geen moeite mee en kan het
goed loslaten. Samen met de ondersteuners kijk ik
wat uitgeleend of verkocht kan worden. Want niet
alle werken zijn even bruikbaar. Is ook niet erg.”

STRUINEN IN HET WERK VAN DE KUNSTUITLEEN?
Ga naar: www.centrum31.st-er.nl/kunstuitleen

Ingeborg schildert ook. Daar is ze in de afgelopen
jaren aardig bedreven in geraakt. En dat terwijl de
kwasten eerst nog alle kanten opvlogen. Nu kan ze

Ingeborg
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Roger Franssen (48) is vrijwilliger bij Het Erf

INTERVIEW

"Er gaat een knoppie om, daar.
Ik word helemaal rustig.”
“Het zijn zulke lieve mensen. Ik ben blij dat ik er heen mag. Dat doet
echt wat met je. Als ik mijn auto uitstap, lijkt het wel alsof er een knoppie
omgaat. Ik word helemaal rustig. Je moet echt ook eens gaan kijken,
hoor. Het is zo mooi geworden! En iedereen mag er komen.
Haal eens een bakkie in het Theehuis. Ze maken er ook nog lekkere
baksels bij.”

TEKST

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten
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Roger Franssen doelt op locatie Het
Erf in Heerhugowaard, waar hij als
vrijwilliger het onderhoud aan de tuinen
doet (zie ook het artikel over Het Erf op
pagina 12). Al jaren werkt hij zelf in de
groenvoorziening bij de GGZ. Maar het
aantal uren werd hem te veel. “Een baas
vraagt veel van je en nu ik wat ouder
en wijzer word en wat last van mijn lijf
begin te krijgen, besef ik dat het ook
om andere dingen draait in het leven.
Even een stapje terug, zeg maar. Wel
bezig zijn, maar zonder die druk. Toen
ik op zoek ging naar vrijwilligerswerk,
wist ik heel duidelijk dat ik mensen
wilde helpen. Had me dit jaren terug
niet gezegd, hoor. Ik snapte er niks
van dat mensen een opleiding in de
zorg gingen volgen. Als je jong bent
zie je dingen op een heel andere
manier. Ik wel in ieder geval.”
“Vóór mijn zoektocht kende ik EsdégéReigersdaal eigenlijk helemaal niet.

Maar via vrijwilligerssites kwam deze
organisatie steeds naar voren. Toen heb
ik een gesprek gehad met de coördinator
en zijn we stapje voor stapje gaan
kijken wat ik kon doen en waar. Ze wilde
eerst eens kijken wat ik aankon. Dat
snap ik wel. Langzaamaan is het werk
uitgebreid.”

Niks is gek of
bijzonder. Ik heb
genoeg gezien in
mijn leven
Behalve bij Het Erf, is Roger ook
vrijwilliger bij woonlocatie de Linger, ook
in Heerhugowaard. Daar is het nu echter

wat rustiger vanwege het seizoen en de
tuintjes zijn er een stuk kleiner. Bij de
Linger helpt Roger mensen individueel
met hun planten. Roger: “Ook erg leuk
om te doen. Bij de mensen thuis moet
je altijd even aftasten. Ik moet hun
vertrouwen krijgen, want het is natuurlijk
lang niet voor iedereen even makkelijk
om de zaken uit handen te geven. Maar
als je elkaar eenmaal kent is het top.
Samenwerken is toch echt leuker. En ik
kan bijvoorbeeld helpen als iemand in
een rolstoel ergens niet bij kan. Een takje
afknippen ofzo. Reacties die ik dan krijg
als ‘wow, wat mooi’, die doen me veel.
Ik vind niet zo snel iets gek of bijzonder
trouwens. Dat is een voordeel voor mij
hier. Door mijn werk bij de GGZ heb ik
genoeg gezien in mijn leven. En ik heb
geduld.”
“Bij Het Erf werk ik naar vraag. In de
periode dat Het Erf in ontwikkeling was,
zag je me er veel. Nu het onkruid zo
goed als weg is, wordt het iets minder. Ik
kan heerlijk mijn gang gaan. Genieten.”
Roger droomt bijna weg als hij zo’n
‘genietmoment’ omschrijft: “Als de
zon staat te bakken op de schapenwei
achterop Het Erf… Je wappert met je
handen en… ineens een partij vlinders
uit die struiken vandaan! Prachtig.”
“Ik heb het schema van de taken in mijn
kop zitten, maar ben ook erg blij met
de ondersteuners en cliënten die er
rondlopen. Ze zijn volgens mij wel blij
met me, maar ik ook met hen! Dit wil ik
doen tot ik neerval. Het is helemaal goed
zo. Samenwerken met cliënten zit er op
dit moment niet in. Dat kan – nog – niet.
Er is daar veel intensieve ondersteuning.
Ik snap dat ze die structuur niet zomaar
moeten verliezen. Maar de cliënten zijn
wel om me heen en dat voelt echt heel
goed.”
“Dat betekent overigens niet dat er
geen contact is”, zegt cliëntbegeleider
Mascha Plum even later aan de telefoon
tijdens het maken van een foto-afspraak.
“Iedereen weet dondersgoed wie Roger
is. Tijdens de koffiepauze zit hij er lekker
bij. Wat zijn we blij met Roger.”
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Bladeren per fiets richting Noordkop
De verspreiding van Bladeren naar
de bijna veertig afhaalpunten
binnen onze organisatie gaat
natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor
hebben we een aantal fantastische
koeriers bereid gevonden.
Een van die koeriers is Daniël
Sikking, werkzaam bij Fetura
in Heerhugowaard en lid van
fietsploeg Voel je top. Hij heeft
eigenhandig een fietskar in elkaar
gezet en als het even meezit (er
wordt nog hard gewerkt aan de
puntjes op de i), bezorgt hij dit
winternummer al in Schagen
en Den Helder. Daniël: “Ik had
eerst een andere kar, maar die
stortte bij een testrit in elkaar.
Daar stond ik dan. In de regen.
Gelukkig kon een collega me
komen helpen. Bladeren magazine
is best zwaar dus het moet een
sterke kar zijn. Ook moet er ruimte

Daniël Sikking. Foto: Eric Minten

zijn voor bandenplakspullen en
wat gereedschap. En hij moet
waterdicht zijn natuurlijk. Voor
de afstand deins ik niet terug. Dat
moet te doen zijn. Als ik in Schagen
een kopje koffie mag drinken, heb

ik een mooie pauze tussendoor.
Vanuit Den Helder terug door de
duinen geeft afwisseling: mooie rit
voor een goed doel!”

Iedereen aan de donorregistratie

Grote kans dat je 18 jaar of
ouder bent. Dan is de nieuwe
donorregistratie op jou van
toepassing. Die gaat 1 juli in. Op
www.donorregister.nl kies je of je
organen of weefsel wilt afstaan na
je dood. Vul je niets in dan krijg je
eerst nog een herinnering. Vul je
dan nog niets in, dan gaan ze ervan

uit dat je er geen bezwaar tegen
hebt. Afijn, het wordt allemaal
keurig en toegankelijk uitgelegd
op die website (even klikken op
‘Het nieuwe Donorregister’ of op
‘Veranderingen in 2020’).

KORT

(van steffie.nl) vind je ook een
uitleg. Deze gaat behoorlijk
uitgebreid in op orgaandonatie en
de nieuwe registratie. Deze website
is gemaakt voor (onder meer)
mensen met een verstandelijke
beperking.

Op de website
www.hoewerktorgaandonatie.nl

winter 2020 |

39

Alles wa t jullie zo
gaan doen, doe je voor
het publiek.
Altijd
ircus
of
glimlachen,
LIFE
ook als je valt. Ja, toe
maar maak die glimlach
maar breder. Van oor
tot oor. Ga lekker stralen
S tralen, stralen, stralen.
KIJKEN

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

C

Boris John is de directeur van het Circus.
Een circus in nood om precies te zijn.
Artiesten heeft hij nodig. Artiesten van
wereldformaat. “Want,” zoals hij zegt,
“het publiek is genadeloos.” En geld,
dat heeft hij ook nodig. Het liefst veel
en graag snel! Mocht je denken dat hij
ergens een potje ‘onvoorzien’ heeft, dan
kom je van een koude kermis thuis. Het
potje is er wel, alleen zit er even niets in.

Gelukkig is er hoop. Er zit namelijk een
sponsor in het publiek. Meneer Van der
Dussen. Die wil wel schuiven. Anderhalf
miljoen euro’s. “Knetterharde euro’s”,
aldus Boris John. Maar ja, dan moeten
er wel topartiesten staan. En juist dat
loopt, zacht gezegd, niet helemaal op
rolletjes. Goed, er is een messenwerper.
Spectaculair. Zeker! Alleen zijn assistente
Barbie staakt. Heeft er geen zin meer in.
Is ondertussen namelijk zo’n beetje, hoe
zeg je dat… doodgebloed. Vanwege
de messen, begrijp je? En er is een
hondendressuurnummer, ook niet mis!

Theatergroep Eenhoorn speelt:

Maar deze dieren drijven hun baasje tot
to-tááááá-le wanhoop. Luie donders, dat
zijn het!

Nou ja, je snapt het, backstage loopt
de boel nogal uit de klauwen. Stakende
assistentes, onwillige honden, onhandige
clowns, een directeur die alleen maar
aan centen denkt en een messenwerper
die wat opmerkelijke ideeën heeft over
wat het circuspubliek zal boeien. Met de
nadruk op ‘boeien’ zeg maar. Tel daarbij
op dat het publiek steeds onrustiger
wordt, er in geen velden of wegen
topartiesten te bekennen zijn, de jongen
van de popcorn er vandoor wil met de
koorddanseres, de stroomvoorziening
elk moment kan ontploffen en Van der
Dussen met de minuut een stuk minder
vrolijk kijkt…
Kortom, wil je een avondje naar het
circus? Ga dan vooral niet naar het circus
van Boris John. Je bent gewaarschuwd!

Yvonne en John

Wil je weten wanneer de voorstellingen zijn?
Kijk dan op: www.theatergroepeenhoorn.nl/circus-of-life--2019
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Jij schrijft
iedereen af,
omdat je
jezelf hebt
afgeschreven.
Je bent bang.
Ik zie een hele
bange man.
winter 2020 |
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Arjan

Alles wa t
jullie zo
gaan doen,
Yvonne en John
Joke

Demelza

doe je
voor het
publiek.
Dries en Magda

Dominik

Altijd
glimlachen,
ook als je valt.

Alles wa t jullie zo
gaan doen, doe je v
het publiek. Altijd
glimlachen,
ook als je valt. Ja, to
maar maak die glim
maar breder. Van oo
tot oor. Ga lekker st
S tralen, stralen, st
Cara

42

| BLADEREN Esdégé-Reigersdaal

winter 2020 |

43

Stel dat er een winkel was,
waar je dat kon kopen
wat nodig is voor je act.
Wat zou je dan kopen?
Waar zou je al je geld aan uitgeven?
Ik zou moed kopen.
Geen heldenmoed,
overmoed of hoogmoed.
Nee gewoon,
dagelijkse moed.
Maar ja, dat kan niet hè.
Die winkels bestaan niet.
Je moet het uit jezelf halen.
Ik zou best wat moed
aan jullie willen geven,
maar ik heb er zelf
niet zoveel van...
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Jesse

Divera en Bruno

Vincent

Ja, toe maar,
maak
die glimlach
maar breder.
Peter

Van oor
tot oor.
Ga lekker
stralen.
Mona
Rosanne
Tessa

S tralen,
stralen,
stralen.
S tralen als
de beste.

Alles wa t jullie zo
gaan doen, doe je v
het publiek. Altijd
glimlachen,
ook als je valt. Ja, to
maar maak die glim
maar breder. Van oo
tot oor. Ga lekker st
S tralen, stralen, st
Yannic, Eveline en Inge
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TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

#TROTS

OP
STRAAT
DEDEN ZE
ME SOMS
NA

Leven en werken met
Gilles de la Tourette
De liefde? Daar is geen kruid tegen
gewassen. En dus trok Caroline van
Texel naar het vasteland. Den Helder om
precies te zijn. Vanwege een man, haar
man. Ze had haar hele leven op het eiland
gewoond. Een rasechte Tesselaar. Ging
er naar basis- en middelbare school. Nu
werkt ze als vrijwilliger bij Theater de
Kampanje. Wilde ze altijd al. Ze wordt
ondersteund door jobcoach Kirsten Wolf
van cluster ’t Wad. Caroline heeft Gilles de
la Tourette.

Het theater heeft een enorm toneel.
Het is leeg en daardoor nog groter.
Daar, waar normaal gesproken de
coulissen zijn, dwaalt een meisje. Ilse
heet ze en ze is drie. Een maillot, zwart
kunstleren rokje, stoere schoenen en in
haar hand een knuffel. “Dikkie Dik”, zegt
ze. Haar favoriet. Caroline volgt haar
bewegingen met haar blik. Ze glimlacht
geruststellend. “Dit is mijn mama”, had
Ilse haar zojuist voorgesteld. Vriendelijk
en ook duidelijk en direct. Misschien
was het wel meer een haastige claim,
alsof ze bang was dat iemand haar voor
wilde zijn. En wat dan? En nu dwaalt ze
en draait ze over het zijtoneel, terwijl
ze zachtjes en onverstoord in zichzelf
praat. Er worden foto’s gemaakt van háár
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mama. Zelf wil ze niet op de foto. Of toch
wel? Nee… ja toch. Heel kort. Enfin, je
bent drie.
“Mensen denken bij Gilles de la Tourette
meteen aan mensen die vloeken en
schelden of harde geluiden maken,”
vertelt Caroline met achter haar de lege
zaal, “maar eigenlijk komt dat weinig
voor. Slechts acht tot tien procent van
de mensen met Tourette doet dat. Je
verwacht misschien dat dit percentage
hoger ligt vanwege de media-aandacht
die die specifieke vorm krijgt.
De meeste mensen met Tourette hebben
echter last van tics, ik ook. Ik trek met
mijn hoofd en mijn schouder en maak
bewegingen met mijn ogen en mond.”
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Dikkie Dik

Rare huppeltjes
Gilles de la Tourette is een aangeboren
aandoening die zich meestal tussen
het vijfde en elfde levensjaar uit en
soms later. Caroline was een jaar of
vijf. Ze maakte, zoals ze zelf zegt, ‘rare
huppeltjes’ met haar benen en trok met
haar gezicht. Haar huisarts dacht dat er
pas sprake was van Tourette wanneer
iemand vloekte. Hierdoor duurde het
tot haar achttiende voordat Caroline de
juiste diagnose kreeg.
“Voor mij waren mijn tics eigenlijk nooit
een probleem. Ik trok gewoon met mijn
hoofd. Dat hoorde bij mij. Ook mijn
omgeving maakte er meestal niet zoveel
van. Ze vroegen wel eens waarom ik zo
deed, maar ik werd er, op een enkeling
na, niet mee gepest. Het klinkt misschien
gek, maar iedereen wist dat het gewoon
bij mij hoorde.”
Caroline voelt haar tics aankomen. “Ik
voel een soort prikkel of een kriebel en
dan moet het eruit. Ik móét bewegen.
Het is hetzelfde als wanneer je moet
niezen of wanneer je probeert niet
te knipperen met je ogen. Dat kun je
misschien even tegenhouden, maar
uiteindelijk lukt dat niet. Je voelt
een dwang om toch te niezen of te
knipperen. Dat is wat ik ook voel
bij mijn tics. Ik voel een dwang
om te bewegen.”
350 tics per kwartier
“Als ik mij heel erg concentreer kan ik
de tics tegenhouden. Ik heb daarvoor
een speciale therapie gevolgd. Mijn
record is anderhalf uur. Daarna was ik
wel helemaal total loss. Mijn tics zijn
dankzij die therapie afgenomen. Eerst
had ik er 350 per kwartier en nu nog
maar 250. Ik ben blij dat ik geleerd heb
hoe ik mijn tics kan onderdrukken. Als ik
in een restaurant of een bioscoop zit wil
ik geen tics hebben. Het is gewoon veel
fijner om bijvoorbeeld een film te kijken
zonder tics. Anders mis ik de helft van de
ondertitels. Als ik bij vrienden of familie
ben, dan laat ik mij gewoon lekker gaan.
Dat is natuurlijk prettiger dan mijzelf in
te houden. Ik heb dan geen last van die
explosie van tics na afloop.”
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Depressie
“Nadat ik de diagnose Gilles de la
Tourette kreeg, ben ik een periode
depressief geweest. Ik kon het geen plek
geven. Ik had altijd geleefd met het idee
dat het wel over zou gaan. Ik dacht: als ik
veertien ben kom ik er wel van af. Toen ik
veertien was dacht ik: als ik mijn diploma
heb, dán zal het wel over zijn. Het waren
wensgedachten omdat ik niet wist dat
het Tourette was. Ik weet nog dat ik, als
kind, op mijn kamertje zat te oefenen om
van mijn tics af te komen. Ik dacht: als
ik nou gewoon hard mijn best doe, dan
gaat het wel over. Maar ja, dat gebeurde
natuurlijk niet.”
De woorden van een vreemde
“Mijn ouders hadden vroeger een logies
met ontbijt op Texel. Op een dag hadden
we een man te gast en die bewoog ook
heel erg met zijn hoofd. Mijn moeder is
toen op hem afgestapt om te vertellen
over mij en dat mijn tics sterk leken op
de bewegingen die hij maakte. Die man
vertelde dat hij Gilles de la Tourette had.
Omdat ik met mijn tics niet meer naar de
dokter wilde, vroeg mijn moeder of hij
met mij wilde praten. Dat deed hij. Dat
was raar en ik was boos op mijn moeder
omdat ze hem had aangesproken. Hij
vertelde dat er ook medicatie voor

Het was de eerste
keer dat ik met
iemand sprak die
mijn tics begreep
bestond. Daar had ik wel oren naar en
wilde toen wel naar de dokter. Achteraf
was ik dus wel heel blij met wat mijn
moeder gedaan had. Het was de eerste
keer dat ik met iemand sprak die mijn tics
begreep. Dat was prettig.”
De medicatie tegen Tourette en de
antidepressiva die Caroline vervolgens
kreeg, zorgden voor veel bijwerkingen.
Ze was continu moe. Sliep het grootste

deel van de dag. Dat was dus geen
succes. In overleg met de huisarts
zijn de medicijnen uiteindelijk weer
afgebouwd en daar knapte ze van op. Ze
werd vrolijker en begon weer dingen te
doen. Juist toen Caroline weer uit haar
dal was gekropen liep ze op straat, daar
was iemand die haar tics nadeed. In
tegenstelling tot hoe het op school ging
– daar reageerden de meeste kinderen
niet raar op haar tics – was dat op straat
wel anders. Daar werd Caroline wel
vaker nagedaan, zelfs door volwassenen.
Op advies van haar vader stuurde ze
een brief naar de Texelse Courant om
te vertellen over haar aandoening. Die
reageerde vrijwel meteen. Ze waren zeer
geïnteresseerd.
Bekende Nederlander
“Er kwam een groot artikel in de krant en
toen begonnen mensen begrip te krijgen
voor mijn situatie. Ze spraken mij aan
op straat en vertelden dat ze het nu pas
begrepen. Ik begon meerdere interviews
te geven en heb uiteindelijk meegedaan
met het tv-programma ‘Tourette on tour’.
Ik kreeg toen een mail van een meisje
van school. Zij was eigenlijk de
enige die mij wel belachelijk
had gemaakt. Ze had zich daar
altijd schuldig over gevoeld en
wilde haar excuus aanbieden. We
hebben koffiegedronken en alles
uitgesproken. Ik verweet haar niet
veel. We waren pubers en dan doe je
soms dingen waarvan je later denkt:
dat had ik niet moeten doen.”
Meedoen aan het tv-programma
was voor Caroline een mooie
ervaring. Zo werd overladen met
positieve reacties. Zeven weken op
televisie maakten van haar een bekende
Nederlander. Wildvreemde mensen
wilden met haar op de foto. “In het
begin was ik beduusd, ik wist niet wat ik
meemaakte. Het was bizar. Uiteindelijk
wende ik eraan en genoot ik van de
reacties van mensen. Door het tvprogramma ontstond een goed beeld
van Tourette. Dat het heel vervelend kan
zijn voor de mensen die het hebben. Er
ontstond meer begrip. Het programma
hielp mij mijzelf te accepteren. Ik dacht:

Caroline en haar dochter Ilse

zie je wel, het maakt niet uit dat ik met
mijn hoofd beweeg, ik mag er zijn.”
Jobcoaching
Op Texel werkte Caroline bij een sociale
werkvoorziening. Vanwege haar vertrek
naar Den Helder kon ze daar niet blijven.
Bij het UWV stelde men vast dat Caroline
arbeidsvermogen had, dus ze kon aan
het werk. “Ik was er ook wel weer aan
toe om wat te gaan doen, maar voor mij
is het heel moeilijk om aan een baan te
komen. In hoeverre dat met Gilles de

Ik dacht: zie je wel,
het maakt niet uit
dat ik met mijn
hoofd beweeg, ik
mag er zijn
la Tourette te maken heeft kan ik niet
goed inschatten. Van het UWV mocht
ik ook vrijwilligerswerk gaan doen. Dat
leek mij wel wat. Kirsten Wolf is mijn
jobcoach en helpt mij daarbij. Ze helpt
mij met motivatiebrieven schrijven en te
bedenken welke banen bij mij passen.
Ik gaf aan dat ik altijd al graag bij de
Kampanje wilde werken. Kirsten heeft
toen contact met het theater gezocht.
Nu werk ik er als vrijwilliger. Onlangs heb
ik zelfs gesolliciteerd naar een betaalde
functie bij de Kampanje. Ik ben het niet

geworden. Die baan kwam net te snel. Ik
was pas een paar maanden als vrijwilliger
actief. Ik kreeg, en dat klinkt misschien
gek, een hele positieve afwijzingsmail.
Het heeft mij geholpen nog beter te
laten zien wat ik kan. Ik krijg nu ook
andere taken, mag bijvoorbeeld ook af
en toe gastvrouw zijn.”
Na een bezoek aan de garderobe en
het eerste balkon (het tweede was zelfs
vanaf beneden gezien al ontzettend
hoog) vertelt Caroline buiten het theater
nog wat verder. Het is waterkoud en
het regent. “Met hulp van Kirsten heb
ik nu een vrijwilligersbaan die zo goed
bij mij past dat ik tijdens mijn werk
eigenlijk geen last heb van mijn tics. Dat
komt doordat ik heel geconcentreerd
bezig ben. Het werk ligt me zo goed
dat ik geen stress ervaar.” Ondertussen
laat Ilse Dikkie Dik over een enorm
scheepsanker lopen. De kolos ligt naast
de ingang van het theater vanwege
het, in hetzelfde gebouw gevestigde,
Nationaal Reddingmuseum. “Dikkie Dik
is vies, mama,” zegt ze. Ze houdt haar
oranje vriend omhoog terwijl het water
in kleine straaltjes uit zijn lijfje loopt.
“Zullen we die zo meteen even in de
wasmachine doen?” vraagt Caroline. Ilse
knikt beslist. “In het theater werk je altijd
in een leuke sfeer”, vervolgt Caroline. “De
mensen die naar het theater komen zijn
opgewekt en vrolijk. Ze zijn een avondje
uit. En ook de mensen van de Kampanje
zijn ontzettend aardig. Ze geven je het
gevoel dat je ergens bij hoort. Dat is
waardevol. Schatten zijn het!”
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TEKST

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten

INTERVIEW

Hink, STAP,
sprong naar
een leven ‘op
jezelf’
Daniël Koenis (25) kan wel zeggen dat
hij aardig wat STAPpen gezet heeft de
afgelopen jaren. “De naam zegt het al,
hè”, lacht hij tevreden. “Ik woonde bij
trainingshuis STAP in Heerhugowaard.
Een plek waar jong volwassenen leren zo
zelfstandig mogelijk te wonen.”
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Voor het beeld: STAP heeft acht
appartementen, waarvan er twee een
aparte slaapkamer hebben en de overige
een ruime woon-slaapkamer. Allemaal
met douche en toilet en een eigen
voordeur. “Toen ik zeven jaar geleden bij
Esdégé-Reigersdaal kwam wonen was
STAP er nog niet”, gaat Daniël verder.
“Er waren twee eengezinswoningen aan
het Lindeboomplein waar mensen hun
eigen kamer hadden. Ik kende de plek via
vrienden en ben er zelf op afgestapt. Het
was tijd om op eigen benen te staan. Ik
had de mazzel dat er al snel een plek vrij
was. Drie maanden later verhuisden we
naar de Roze Flamingo en startte STAP.”

Stuk op Latijnse namen
“Op zo’n plek heb je natuurlijk wel
regels. Eén ervan was dat je overdag
wel iets te doen moest hebben. Ik zat
nog op school, tweede jaar op het
Clusiuscollege, maar dat ging mis. Ik
ben behoorlijk dyslectisch en trok al
die Latijnse namen van die planten
niet. Na wat verschillende baantjes
werk ik nu sinds acht maanden bij een
verfgroothandel in Alkmaar. Ook met die
STAP hebben ze me geholpen. Ik vind het
moeilijk om voor mezelf op te komen,
maar heb inmiddels wel meer m’n bekkie
staan. Ik zeg nu sneller dat ik het ergens
niet mee eens ben en krop het dus niet
altijd meer op. Dat zijn ook dingen die ik
bij STAP geleerd heb.”
Openstellen
“Maar goed, dat is nu. Toen ik bij STAP
kwam wonen, wist ik eigenlijk nog niks.
Ik ben met heel veel dingen geholpen.
Koken bijvoorbeeld en mijn financiën
regelen. Maar ook de was doen,
schoonmaken en opruimen. Dat laatste

blijft bij mij trouwens wel een dingetje”,
lacht Daniël. “Ik was super onzeker en
schaamde me eigenlijk als ik iets niet
kon. Nu heb ik veel meer vertrouwen
in mezelf. Als ik het zo vertel klinkt het
misschien allemaal vrij makkelijk en
logisch, maar je doet het toch ook niet
zomaar, hoor. Je moet je op zo’n plek
toch maar even openstellen. En dat
heb ik dus wel voor elkaar gekregen. En
natuurlijk dacht ik van de ondersteuners
ook weleens: ‘pff, komen ze weer’. Maar
ik had wel een goede band met ze.”

Wakker. “Wij zijn er in principe ’s middags
en ’s avonds, maar passen onze tijden
wel aan daar waar nodig. We zijn met
zijn drieën in het team dus de lijntjes zijn
kort. Als iemand de volgende STAP zet
richting zelfstandigheid en in een eigen
appartement gaat wonen, ondersteunen
wij nog ongeveer een jaar vanuit
STAP. Daarna gaat de ondersteuning
doorgaans over naar onze collega’s van
De Pilaar. Tenzij gebleken is dat er juist
meer ondersteuning nodig is natuurlijk.
Want ook dat kan het resultaat zijn.”

‘Zout een end op’
“Hoewel ik daar nu niet meer woon,
hebben we nog wel eens contact. Dan
bellen we even of zegt Leon (Daniëls
voormalige persoonlijk begeleider, red.)
dat ie pijltjes komt gooien. Darten heb
ik hem destijds geleerd. Tijdens het

Twee energieleveranciers
“Omdat er geen vervolgwoning
beschikbaar was, heb ik iets langer bij
STAP gewoond dan de gebruikelijke
drie jaar. En hoewel de ondersteuning
geleidelijk werd afgebouwd, was de
overgang naar mijn eigen appartement

gooien praatten we dan. Zo kon ik mijn ei
kwijt. Dat werkt bij mij. Met mijn eerste
begeleider Ellen heb ik een keer ruzie
gehad. Ik was zo chagrijnig en dacht
‘zout een end op’. Dat moet niet tof zijn
als je de deur wordt gewezen. Zij heeft
echt zoveel voor mij betekend. Net even
langer blijven zitten omdat ze zag dat ik
dat nodig had bijvoorbeeld. Dat heeft me
heel veel gedaan.”

in Alkmaar wel even wennen”, geeft
Daniël toe. “Ik deed inmiddels al bijna
alles zelf natuurlijk, maar toch is het
even gek als je ineens maar één of twee
keer in de week ondersteuning krijgt. En
ook van iemand anders. Die je nog niet
kent… Gelukkig was er een klik. Praten
helpt bij mij dus ik vind het fijn om
iemand te hebben waarop ik terug kan
vallen. Zo zat ik hier ineens vast aan twee
energieleveranciers. Ik dacht dat Nuon en
Eneco samenwerkten. Dat dus. Heel fijn
dat er dan iemand is die je helpt.”

Geen mens is hetzelfde
Geen mens is hetzelfde en dus is de
manier van ondersteunen voor iedereen
bij STAP anders ingericht. De een moet
leren koken, de ander moet meer ritme
in zijn leven krijgen en met geld om leren
gaan. Er zijn ook jongeren die hun dagnachtritme hebben omgedraaid. “Feit
is wel dat ze een deel van de dag alleen
zijn hier”, vertelt cliëntbegeleider Leon

Volgende STAP
De volgende STAP? Daniël hoeft er
geen seconde over na te denken: “Ik
wil nog heel graag terug naar mijn
geboorteplaats Langedijk. Hoeft niet met
spoed, hoor, maar daar wil ik wel naar toe
werken.”
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KOPEN
Anna-Luz checkt de groente. Er is
andijvie en prei. Alles is helemaal
vers en spotgoedkoop. En hele krop
andijvie voor 50 cent!

Joke en Jonelle kopen eieren. Deze
worden dagelijks geraapt. Verser kan
bijna niet. Met grote dank aan de
kippen natuurlijk.

Ruud maakt een keuze uit
verschillende potjes met hele mooie
deksels. Jam of appelmoes uit de
moestuin of courgette op zuur. Lekker!

Wanda koopt geitenkaas. Egmondse
Bollen. Misschien wel dé specialiteit
van de Klompenhoeve. Restaurants in
de buurt hebben ze ook op het menu.

Cynthia staat achter de kassa. Dat is
haar stek. Hier worden producten
afgewogen om de precieze prijs te
bepalen.

Ton pakt kaas in. Er zijn veel
verschillende soorten geitenkaas.
Bijvoorbeeld geitenkaas met basilicum
en knoflook. Doet u maar een stukje!

Sherona gaat voor de tomaten. Ook
deze komen van de boerderij. Net
als de pompoenen. Tomaten en
pompoenen? Wie heeft er zin in soep?!

...van de Klompenhoeve

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten
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Anouschka
Wesley, Daniëlle en Leila
Rik

Huisje, boompje, steuntje – de film
Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn
Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer van Communicatie. ‘We’ zijn ook
Rik Singer, Anouschka Zieleman en Wesley Stoop en Daniëlle Harms met hun dochtertje Leila. Zij
openden hun deuren voor mijn filmcamera. Het resultaat is de minidocumentaire ‘Huisje, boompje,
steuntje’ over hun levens en de ondersteuning die zij daarbij krijgen.

FILM

TEKST EN FILM
Manon Bruijns

FOTOGRAFIE
Eric Minten
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In de film maken we kennis met
Anouschka, Wesley en Daniëlle en met
Rik. Zij krijgen ondersteuning van LOEK
op een manier die bij hen past. In de
film zien we hoe Anouschka en haar

vriend steeds weer worstelen met hun
financiën. Ze moeten keuzes maken bij
de bewindvoerder en dat is niet altijd
makkelijk. Rik vertelt dat hij lange tijd
alleen woonde en dat er niemand was die

hem in de gaten hield. Hij vereenzaamde,
werd ziek en hij vervuilde. Zijn
administratie werd een onoverzichtelijke
berg. Met de ondersteuning kan hij
zijn leven beter ordenen. Belangrijke
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Eigen expositie

afspraken met dokters of instanties doet
hij samen met zijn begeleider. Wesley en
Daniëlle staan op het punt van bevallen
aan het begin van de film. Er komt veel
op hen af. Hoe zorg je voor een baby?
Wat kost het allemaal? Bij wie kun je
terecht voor hulp? Samen met hun
ondersteuners groeien ze in hun rol als
ouders.
Net als Edwin: “Ik ben zelf net vader
geworden en ik snap nu hun gevoel en
hun vragen beter. Ik ben denk ik nog
empathischer geworden.”
Wmo en het tempo van de
maatschappij
De cliënten van LOEK hebben heel
diverse ondersteuningsvragen. Vragen
die niet altijd makkelijk zijn uit te leggen.
Heb je een lichamelijke beperking, je
kunt bijvoorbeeld niet lopen, dan is het
duidelijk dat je een rolstoel nodig hebt.
Maar wat als je moeilijk leert of autisme
hebt…
Ondersteuner Edwin: “We werken
heel prettig samen met gemeentes
in het kader van de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning, red.).
Maar soms hebben Wmo-consulenten
een heel ander beeld van de doelgroep
waar wij mee werken. Een eis uit de Wmo
is bijvoorbeeld dat mensen met doelen
gaan werken. Dat is voor deze groep
te veel gevraagd. Maar dat heeft wel
consequenties voor het geld dat mensen
krijgen voor hulp. Deze groep kan het
tempo van de maatschappij niet aan. Zij
vallen zonder hulp vaak weer terug in
hun oude patroon.”
In de film zie je waar Wesley en Daniëlle,
Rik en Anouschka zoal tegenaan lopen
in het dagelijks leven. Ze vertellen over
hun dromen en wensen. Die dromen
blijken niet altijd even realistisch. “Als
ondersteuner bij LOEK heb je de taak om
samen met de cliënt de mogelijkheden
te onderzoeken. Dan maken mensen
zelf hun keuze”, vertelt Edwin. “Ik laat
mensen de consequenties zien van
hun eigen handelen. Als je te veel geld
uitgeeft en je de huur niet kunt betalen
dan kun je uit huis worden gezet. Ik bied
dan aan om er samen naar te kijken. Maar
we hebben het ook over dingen zoals
hoe belangrijk het is om als ouders op

Barbara Hogenstijn kreeg al jaren
schilderles aan huis van Jennice
Zagwijn. Toen Barbara van Heiloo
richting Heerhugowaard verhuisde,
aarzelde Jennice niet en besloot haar
achterna te reizen. Wekelijks komt ze
uit Heiloo om samen aan de slag te
gaan en inmiddels hangen de muren
(over)vol bij Barbara: portretten,
landschappen, fantasie, echt van alles.
Het zijn inmiddels zoveel schilderijen,
dat de mensen om haar heen met
het idee kwamen om een expositie te
organiseren. En die is nu een feit! De
hele maand januari kun je komen kijken
naar Barbara’s werk bij de galerie van
Centrum 31. Het is voor Barbara niet
altijd makkelijk afstand te doen van
haar werk. Een expositie vind ze dan
ook heel erg leuk en angstig tegelijk.
Wil je Barbara iets vertellen over haar
werk? Er ligt een boekje klaar waarin je
een berichtje achter kunt laten.
Edwin en Ilam

één lijn te zitten of onderzoeken we wat
beter werkt: ieder uur een schoon jurkje
omdat er een vlek in zit óf iets meer rust
voor jezelf en je dochter.”
Dichte deuren
Het werk is nooit saai vindt Edwin. In de
afgelopen tien jaar heeft hij zo ontzettend veel verschillende mensen ontmoet.
Soms kom je als begeleider in situaties
en ga je te snel of wil je te veel. Je neemt
altijd je eigen normen en waarden mee
en het is niet altijd makkelijk deze los te
laten. “Dan knalt er wel eens een deur
dicht in je gezicht. Eigen schuld denk ik
dan. Wat kan ik de volgende keer anders
doen?” Zijn geheim? “Humor en relativeringsvermogen. Je komt in absurde
situaties terecht. Als je overal serieus
op in gaat, maak je het voor jezelf heel
zwaar.”
Film kijken?
De afgelopen vier jaar hebben
we regelmatig gefilmd bij de
hoofdrolspelers. Je kijkt mee op

momenten dat mensen kwetsbaar zijn
en hun vragen stellen aan ondersteuners
over hoe ze dingen aan kunnen pakken.
Dat leverde vele uren filmmateriaal op.
‘Huisje, boompje, steuntje’ is een selectie
van hoogte- en dieptepunten die we de
afgelopen jaren met elkaar meemaakten.
Edwin: “Je ziet in de film de spanning
tussen dingen willen en keuzes moeten
maken. Je ziet af en toe de onzekerheid
van mensen, maar ook hun kracht. Dat
vind ik mooi.”

Centrum 31
Bickerstraat 31 in Heerhugowaard
Ma t/m vrij van 9:00 - 15:30 uur
www.centrum31.st-er.nl

KORT

Foto: Marit Schipper

Weg vlakken
wat ontbreek t
“De achterliggende gedachte bij mijn
kunstwerk is dat ondanks de ontbrekende
stroken, je duidelijk het geheel ziet als

Een middagje
meedoen op
AC Het Vierkant
Daar zit je dan als moeder van Thijs.
Met je ogen dicht op een stoel. Er draait
een lekker muziekje op de achtergrond
en iemand rolt en duwt een bal over
je benen, je armen en via je schouders
weer terug naar je armen en benen. Een
activiteit die de moeder van Thijs nog niet
kende, maar zoon Thijs regelmatig doet
op het AC is bimmen, beleven in muziek.
AC Het Vierkant bestond onlangs tien
jaar en dat vierden ze met een feestje
waarvoor alle cliënten en hun familie
waren uitgenodigd. Het thema van het
feest was om verwanten eens te laten
meemaken wat cliënten zoal doen als
ze op Het Vierkant zijn. En zo gingen
vaders aan het werk in de kas, moeders
aan het houtbranden of er werd gebimd.
Voor iedereen was er een persoonlijk
gedicht, gemaakt én voorgedragen door

Film kijken?
https://youtu.be/WKZa0Mw0V8M

je niet op het ontbrekende let. Zo ook
met mensen met een beperking: als
je daar niet naar kijkt, zie je gewoon
een mens!” Xander van Heesch uit Den
Helder is een van de cliënten die een
kunstwerk maakten voor het pand van
de Inhoudelijk Ondersteunende Dienst
(IOD) in Heerhugowaard. “Vanwege
mijn hoge incomplete dwarslaesie is
mijn armbereik beperkt. Dus moest
ik mijn kunstwerk in kleinere stukken
opdelen. Het werden negen panelen
die samen één grote Mondriaan
vormen.” Zo kwam een kunstwerk tot
stand dat ingegeven werd door zijn
beperking, maar juist uitdaagt hem
te zien als gewoon mens: “En het zou
mooi zijn, als daar ook naar gehandeld
wordt…”

Foto: aangeleverd

Emanuela, die ook dagbesteding krijgt
op AC Het Vierkant.
Wil je meer weten over AC Het Vierkant
bekijk een filmpje via deze link:
https://youtu.be/knUirzbFKZA

Foto: Belinda Svartzman
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V.l.n.r. Derrick, Jan, Sjaak, Tom

MUZIEK
TEKST

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE

Eric Minten

doet zóveel met mensen

INTERVIEW
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Do re mi fa so la ti do!
Hoewel hij al dertig jaar
beroepsmuzikant was,
kwamen de toonladders
allemaal weer voorbij
tijdens de opleiding tot
muziekagoog. Jan Koppes
dreunde ze weer met alle
plezier op. Het was voor het
goede doel, dus waarom
moeilijk doen.

“De optredens met mijn band ‘Liever
Live’ werden zwaarder. ’s Nachts laat
thuis, het werd tijd voor iets anders. Ik
wilde meer overdag gaan werken. Met
mensen werken vond ik fijn en zo kwam
ik in eerste instantie een middag op de
Scholekster in Zwaag te werken”, vertelt
een enthousiaste Jan. “Van het een kwam
het ander en een paar jaar later startte ik
met de opleiding tot muziekagoog. Het
werken met mensen met een beperking
combineren met mijn liefde voor muziek:
hoe mooi is dat! Muziek kan zóveel doen
met mensen. En ik vind het leuk om voor

iedereen, met welke beperking ook,
iets passends te zoeken. Muziekstukken
aanpassen, kleurtjes op de pianotoetsen,
noem maar op.”
Kwartier maken
Fred Suring, coördinator van COOL
Kunst en Cultuur in Heerhugowaard,
was een jaar of tien geleden op zoek
naar mogelijkheden voor mensen met
een beperking. Mensen samen laten
komen, optimaal gebruik maken van
de ruimtes, meer aanbod creëren. Jan:
“Op dat moment was ik bezig met de
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opleiding. Yolanda Hulscher had binnen
Esdégé-Reigersdaal muziekagogie al op
de kaart gezet vanuit De Zilvermeeuw in
Alkmaar. Nu gingen we kwartier maken
in Heerhugowaard! En inmiddels hebben
we binnen Esdégé-Reigersdaal per regio
een muziekagoog. Muziek is echt een
onderdeel van de organisatie geworden.”
Jan raapt nog snel wat bladmuziek bij
elkaar, want de popgroep staat al klaar.
De dubbele deur van de studio, bedoeld
om de muziek binnen te houden, mag
niet baten. Al voor je de ruimte binnen
gaat, is het klip en klaar: hierbinnen
zijn muzikanten aan de gang. Eenmaal
in de ruimte tref je een studio, zoals
studio’s zijn. Overal staan instrumenten
en versterkers. Er is een woud van
microfoonstandaards en een wirwar van
kabels die in een georganiseerde chaos
allemaal ergens aan vast lijken te zitten.
Oppassen dus. Voor je het weet blijf je
ergens achter haken.
Derrick (djembé en zang) heeft een idee.
Hij wil dat ene nummer spelen. Het punt
is: hij weet de titel niet meer. Jan en de
anderen opperen de ene na de andere
song. Maar ondanks dat zo’n beetje de
hele top honderd aller tijden voorbij
komt, duikt Derricks verzoek niet op. Dan
maar Simon and Garfunkel. Vier vooraf
en het geluid van de stilte voert je mee
naar 19 februari 1981. New York, Central
Park.
Jochem speelt de basgitaar. Met soepele
vingers plukt hij aan de metalen snaren.
Zijn hand rust losjes op de kast van het
instrument terwijl zijn vingers funky licks
de studio in slingeren. Zijn kin beweegt
hij, zoals bassisten dat altijd doen,
ritmisch naar voren en weer terug. Zo
nu en dan pakt hij de microfoon en laat
horen dat zijn stem ook wat kan.
Drie leerlingen
Jan: “Ik begon met drie leerlingen,
inmiddels zijn het er hier zo’n veertig.
Voor mij alleen is dat te veel dus sinds
een jaar of twee neemt Rob Stutterheim
wat lessen voor zijn rekening. De
samenwerking met COOL is vanaf dag

één fijn. Dat is door de jaren heen niet
veranderd."
"We hebben een popgroep, maar
bespelen ook verschillende instrumenten
in klein groepsverband. Daarnaast geef ik
individueel les. Tijdens een intakegesprek
kijk ik met de cliënt wat hij of zij wil en
waar iemand het beste uit de verf komt.
Muzikale vaardigheden aanleren is een
van de dingen die we doen, maar met
muziek kun je natuurlijk veel meer:
motoriek verbeteren, geheugentraining
en werken aan spraak. Of je er simpelweg
beter door voelen!”
Podiumbeesten
Twee keer per jaar treden ze op. Voor
Kerst en richting de zomer. De ene
keer in het muziekcafé van COOL en
de andere keer in het Leescafé in het
Gemeentehuis. “Mooi om te zien hoe
iedereen dan zijn best doet”, glundert
Jan. “Het is leuk om naar zo’n optreden
toe te werken. Samen een doel te
hebben. Maar ook spannend natuurlijk.
Ga jezelf maar na. Sta je daar ineens
op een podium voor allemaal mensen
die naar je zitten te kijken. Voor familie
die soms helemaal uit Brabant ‘over’
komt en de boel gaan filmen. En dan
de adrenaline die loskomt! Het mooiste
voorbeeld vind ik van iemand die in het
dagelijks leven nauwelijks kan lopen
en tijdens het optreden ineens krachtig
opstaat. Wat een kick.”
Dan een doorbraak: Derrick weet weer
welk nummer hij bedoelt. Lag de hele
tijd al op het puntje van zijn tong. Nu
schiet het hem te binnen. Ineens. ‘Tears
in Heaven’ van Eric Clapton, dat is ‘m. Wil
hij dolgraag spelen. Maar ja, de tijd is om.
Hij dringt nog wat aan, maar het kan echt
niet meer. Er staan al taxi’s te wachten.
“Volgende keer ons openingsnummer”,
belooft Jan.

Jochem

Bladeren is een gratis magazine van
Esdégé-Reigersdaal en verschijnt,
sinds juni 2019, 4x per jaar.

De volgende keer:
(misschien wel)

Wil je Bladeren ontvangen? Dat kan!
Wil je Bladeren digitaal lezen? Of wil je het
magazine gratis afhalen op een van onze
afhaalpunten? Of wil je dat we Bladeren
thuisbezorgen? Het kan allemaal. Ga naar:

• BHV cursus voor cliënten?

www.esdege-reigersdaal.nl/magazine

• Een prachtige nieuwe fotoreportage?

Hier vind je alle manieren waarop je Bladeren
kunt ontvangen.
Redactie
Bladeren wordt gemaakt door de afdeling
Communicatie van Esdégé-Reigersdaal. Heb
je vragen over Bladeren? Heb je een idee voor
een artikel of een fotoreportage? Stuur dan een
mail aan bladeren@esdege-reigersdaal.nl.
Nabestellingen
Wil je een vorig nummer van Bladeren
opvragen? Via onze website kun je eerdere
edities van Bladeren downloaden. Ga naar:
www.esdege-reigersdaal.nl/magazine.

• Voel je top?
• Nog meer #TROTS-verhalen?
• 15 jaar en vrijwilliger?
• Een bezoek aan een mooie winkel?

... of een verhaal over jou!
Want heb jij iets te vertellen?
Laat het ons weten via
bladeren@esdege-reigersdaal.nl

Auteursrecht
Het auteursrecht op dit magazine met de daarin
verschenen artikelen en foto’s is voorbehouden
aan Esdégé-Reigersdaal. Het verveelvoudigen
van artikelen en foto’s is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming.

Op zoek naar

EEN BAAN MET BETEKENIS?
Ga naar: www.werkenbijesdege-reigersdaal.nll

Volg ons op sociale media

Sjaak
Tom
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Ben jij...?
Op jezelf?
Op een ander?
Op elkaar?

Stuur dan een mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl
Dan zetten wij jouw verhaal in dit magazine!

