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Wat is de kracht van kwetsbare mensen? 
Dat ze ondanks hun beperkingen en 
tegenslagen toch een positieve inhoud 
aan hun leven geven. Dat ze in precaire 
situaties dagelijks toch levenskwaliteit 
zoeken en tot stand weten te brengen. 
Dat is de kracht van kwetsbaren. 
De verhalen in deze bundel getuigen 
daarvan. Maar dat is niet alles. De strijd 
van kwetsbare mensen om gewoon mee 
te kunnen doen in de samenleving, 
doet meer. Deze dagelijkse strijd is ook 
een krachtige oproep aan medeburgers 
om de samenleving zo in te richten dat 
iedereen volwaardig mee kan doen zoals 
zij/hij is, met haar/zijn mogelijkheden 
en beperkingen. Dat kan alleen als men-
sen afstappen van het denken en doen in 
termen van het autonome zelfredzame 
individu. We zijn geen Rémi’s die alleen
op de wereld staan. Gelukkig niet. 
Mensen zijn afhankelijk van elkaar. Een 
samenleving waarin iedereen meetelt en 
meedoet, is gebaseerd op het idee van 
positieve afhankelijkheid. De verhalen 
van kwetsbare mensen zijn evenzoveel 
oproepen aan mensen die denken dat ze 
niet of minder kwetsbaar zijn. Het zijn 
oproepen om het tegendraadse idee van 
positieve afhankelijkheid verder uit te 
werken en toe te passen op de eigen 
omgeving. Dat is de veranderende kracht 
van kwetsbaarheid.

11

13

Raf janssen
Peel en Maas

Vera Tax
Venlo

Lucien Peeters
Venray

Birgit op de Laak
Horst aan de Maas

Bram jacobs
Beesel

Ed Vandermeulen
Gennep

Lia Roefs
Bergen



“Ik ben opgegroeid in Damascus, 
Syrië. Daar ging ik naar school en 
uiteindelijk naar de universiteit 
voor een financiële opleiding. Ik 
trouwde, kreeg vier kinderen en gaf 
thuis meer dan vijftien jaar privéles 
in rekenen. De situatie in Syrië werd 
steeds gevaarlijker. De oorlog maakt 
alles kapot. In mijn eentje onder-
nam ik de tocht naar Europa: eerst 
per auto naar Libanon, vandaar per 
vliegtuig naar Turkije en verder te 
voet naar Griekenland. We hebben 
twaalf uur door de bossen gelopen. 
Uiteindelijk kwam ik op 27 decem-
ber 2013 aan in Nederland.”

DOORZETTER
“In het begin was het heel moeilijk. 
Nederland is heel anders dan Syrië: 
andere taal, andere gebruiken. Het 
was allemaal vreemd. Je moet heel 
veel dingen leren en vanwege de 
taal zijn er weinig mensen aan wie 
je iets kunt vragen. In Kessel-Eik, 
waar ik terechtkwam, zijn geen 
winkels. Maar ik moest toch bood-
schappen kunnen doen. Het liefst 
doe ik dat in Panningen, want daar 
is een Turkse winkel waar ze spullen 
hebben die ik van huis uit gewend 
ben. Dus heb ik leren fietsen. Dat kon 
ik niet, want in Syrië wordt niet veel 
gefietst, zeker niet door vrouwen.   

In het begin ben ik dan ook vaak 
gevallen. Dat was iedere keer flink 
huilen. Maar ik heb doorgezet.” 

KINDEREN
“De reis naar Europa heb ik alleen 
gemaakt. Mijn kinderen en mijn 
man zijn nagekomen. Met de kin-
deren gaat het nu goed. De jong-
ste van 12 zit op de basisschool in 
Kessel-Eik. Zij voelt zich daar veilig. 
Volgend jaar gaat ze naar Bouwens 
in Panningen. Mijn dochter van 
25 doet naast haar taalcursus een 
werkstage om beter Nederlands te 
leren, en mijn dochter van 18 heeft 
de taal geleerd en volgt nu een 
mbo-opleiding. Mijn zoon (30) woont 
in Duisburg. Hij heeft mij geholpen 
met het kopen van een eigen auto. 
Nu ik mijn rijbewijs heb, kan ik mij 
gemakkelijker verplaatsen.”

GEVOELENS DELEN
“Wij willen heel graag meedoen in 
de Nederlandse samenleving: we 
leren de taal, we doen vrijwilligers-
werk, we doen mee aan activiteiten 
en ik hoop snel ook betaald werk te 
vinden. Toch verlang ik af en toe 
ook wel naar contact met mensen 
uit Syrië: mensen met wie je in 
je eigen taal van gedachten kunt 
wisselen, gevoelens kunt uiten.       

Voor mijn kinderen geldt hetzelfde. 
Soms hebben we het gevoel dat we 
de weg kwijt zijn. Dan is het nodig 
om mensen om je heen te hebben 
die begrijpen wat je doormaakt. 
Zulke contacten zijn belangrijk om 
ook hier in Nederland een eigen toe-
komst op te bouwen.”

ZELfSTANDIGE VROUW 
“Tijdens mijn reis naar Europa 
heb ik mij acht maanden lang 
alleen moeten redden. Dat heeft 
mij zelfstandig gemaakt. Mijn 
man en kinderen zijn naderhand 
naar Nederland gekomen. Vanwege 
onderlinge spanningen zijn mijn 
man en ik uit elkaar gegaan. 
De kinderen vonden dat eerst moei-
lijk, maar nu accepteren ze het. We 
gaan nu respectvoller met elkaar om 
dan voorheen. We hadden eigenlijk 
eerder moeten scheiden, maar in 
Syrië zou ik dan worden buiten-
gesloten en als gescheiden vrouw 
geen gemakkelijk leven hebben. 
Hier is dat anders. Hier kan ik als 
vrouw mezelf zijn en eigen keuzes 
maken. Ik heb een woning, ik heb 
werk, ik heb de kinderen bij mij. 
Ik heb dertig jaar liefde gegeven 
aan anderen en nu wil ik ook voor 
mijzelf een toekomst opbouwen. Dat 
kan hier en dat voelt goed.”

n  Door Raf Janssen

Hanadi Alkalas (52) ontvluchtte in 2013 het door oorlog geteisterde Syrië. 
Via Libanon, Turkije en Griekenland bereikte ze, na een reis van acht 
maanden, Nederland. Ze kwam terecht in Kessel-Eik. “Hier voel ik me 
veilig. Hier is het rustig. Hier heb ik zekerheid. Hier ben ik als vrouw 
zelfstandig.”

HIER BEN IK ALS VROUW ZELfSTANDIG
HANADI KWAM ALS VLUCHTELING NAAR NEDERLAND

“NU WIL IK VOOR MEZELf 
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“Hanadi Alkalas is een 
sterke vrouw die zich 
met vallen en opstaan en 
dankzij een grenzeloos 
doorzettingsvermogen 
heeft ontworsteld aan haar 
kwetsbaarheid als vrouw 
en als vluchteling. Met 
haar kracht en optimisme 
dwingt zij respect af en 
is zij een voorbeeld voor 
lotgenoten. Haar komst is 
een verrijking voor onze 
gemeente.”

RAf jANSSEN 
wethouder
gemeente Peel en Maas

KRACHTENBUNDEL  -  GEMEENTE PEEL EN MAAS

www.peelenmaas.nl



Vóóruit, dat willen Martin en Truus 
al hun hele leven. Truus werkte in de 
ouderenzorg en Martin deed uiteen-
lopend werk. Allemaal met plezier. 
Martin: “Ik was altijd aan het werk, 
vaak wel twaalf uur per dag. Heer-
lijk vond ik dat.” Totdat hij werd 
aangereden door een dronken auto-
mobilist. Na een periode van reva-
lideren kon Martin weer behoorlijk 
goed functioneren. Hij bleef alleen 
last van zijn nek houden. 

LEEf IK NOG?
Een paar jaar later kreeg Truus twee 
keer een herseninfarct. “Daardoor 
heb ik nu een verminderd evenwicht 
en gehoor en heb ik soms moeite om 
de juiste woorden te vinden. Toch 
valt daar goed mee te leven. Er zijn 
ergere dingen.” Het was wel het 
moment dat ze de beslissing maak-
ten om hun fijne huis toekomstbe-
stendig te verbouwen. Martin gaat 
verder: “Toen werd ik wakker en kon 
ik mijn lichaam niet meer bewegen. 
Er bleken al sinds het ongeluk, tien 
jaar eerder, vijf vernauwingen in 
mijn nek te zitten. De operatie was 
zo spannend dat we voor de zeker-
heid afscheid hebben genomen, 
maar twee dagen later werd ik 
wakker. Ik voelde mijn lijf weer! Ik 
vroeg aan Truus: leef ik nog? Daarna 
was het hard werken om te komen 

waar ik nu ben. Op een dag zal ik 
halfzijdig verlamd raken, omdat 
mijn perifere zenuwstelsel is be-
schadigd. Eerst vond ik dat wel 
moeilijk, maar met hulp van een 
psycholoog ben ik er nu nuchter 
over. Ik wéét dat het een keer gaat 
gebeuren.” Dan voegt Truus nog toe: 
“Daarbij zijn we voorbereid: er zijn 
bijvoorbeeld spraakgestuurde com-
puters, waardoor Martin wel kan 
blijven functioneren.” 

COMPUTERHULP
Dat werken met computers hem 
ligt, ontdekte Martin al toen hij na 
het ongeluk niet meer terug kon 
naar zijn oude werk. “Daarmee kan 
ik mensen helpen. Verenigingen, 
bijvoorbeeld, vragen me wel eens 
om naar hun site te kijken. Dan kijk 
ik wat beter kan. Als de vereniging 
wil, maken we een nieuwe web-
site en houden die dan ook bij. We 
hebben wel eens een jongen vanuit 
het UWV begeleid die een eigen 
webshop wilde beginnen. Hij werk-
te heel hard en inmiddels heeft hij 
een goedlopend bedrijf. Ik ben echt 
trots op wat hij gedaan heeft en dat 
we daarin iets konden betekenen.” 
Zo hebben Martin en Truus talloze 
voorbeelden – en plannen: Martin 
helpt de wmo-consulenten van de 
gemeente Beesel door op het web 

naar goedkope hulpmiddelen te zoe-
ken. Daar wil hij wel een webshop in 
beginnen.

ERBIj HOREN
Iets voor anderen kunnen betekenen 
geeft Martin en Truus energie. 
Truus: “Wij hebben lichamelijk 
allebei moeten inleveren, maar 
we proberen verder hetzelfde te 
blijven. Dat de omgeving ons soms 
onderschat, is confronterend. Je 
moet het jezelf gunnen en zelf gelo-
ven dat je erbij hoort. Anders wordt 
het moeilijk. Want soms kom je din-
gen tegen die gewoon lastig zijn.” 
“Ook praktisch”, vult Martin aan. 
“Sommige winkels zijn een genot, 
maar andere zijn echt te krap met 
een scootmobiel.”

SAMEN
Samen, ze doen het samen. “Twee 
halve mensen zijn ook één”, zegt 
Truus gekscherend, maar er zit ernst 
in haar stem. “We blijven altijd pra-
ten, zodat we elkaar en onze omge-
ving blijven begrijpen en weten wat 
er speelt. Dan kunnen we ook eerlijk 
zijn als het even niet gaat.” 
Martin sluit af: “We hebben echt 
moeten leren om af en toe ‘nee’  
te zeggen of hulp te vragen. We 
hebben moeten leren om met veel 
pijn om te gaan. Het kan allemaal, 
als je maar naar buiten gaat. Zoek 
contact. Durf. En praat!”

n  Door Bram Jacobs  

Martin (53) en Truus (57) Koch-van Aarssen wonen sinds kort in een appar-
tement in Reuver. “We woonden heerlijk en we wilden er samen oud wor-
den, maar door steeds meer lichamelijke beperkingen kon dat niet. Toch 
zijn we hier ook gelukkig. We zijn vooral dankbaar met wat we hebben.”         

WE DOEN HET SAMEN       
MARTIN EN TRUUS HEBBEN LICHAMELIjK MOETEN INLEVEREN
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“Er zijn veel verhalen van 
krachtige inwoners in onze 
gemeenschap. Hieruit put 
ik energie voor mijn dage-
lijks werk. De wmo-consu-
lent vertelde over Martin en 
ik mocht het verhaal van 
hem en Truus optekenen. 
Het zorgt ervoor dat ik me 
in de positie van een ander 
kan verplaatsen!”

BRAM jACOBS
wethouder
gemeente Beesel

www.beesel.nl



“Ik was zeven toen mijn moeder 
werd opgenomen in een psychia-
trische instelling. Hoewel haar 
ziekte uiteraard van invloed was op 
ons gezin, had ik een leuke jeugd. 
Wel was ik verlegen en bang gepest 
te worden; ik trok me steeds verder 
terug. Thuis creëerde ik mijn eigen
veiligheid, onder meer met dwang-
handelingen. Verder had ik een 
normale jeugd. Rond mijn vijftiende 
ontwikkelde ik een eetstoornis en 
later liep ik vast in mijn opleiding 
hbo-v. Ik dacht de problemen te 
kunnen ontlopen door veel te spor-
ten, leren en werken, maar dat 
lukte niet. Op mijn 21ste werd ik 
opgenomen in een psychiatrische 
kliniek.”

BEHANDELINGEN 
“Gedurende de elf jaar dat ik in 
totaal opgenomen ben geweest, 
heb ik op verschillende plekken in 
Nederland zorg gekregen en zijn er 
verschillende diagnoses gesteld. De 
behandelingen hadden met elkaar 
gemeen dat ze zich richtten op mijn 
beperking: wat moet anders. Dat 
werkte voor mij niet. Sterker nog, 
het werkte averechts. Ik ging me 
steeds slechter voelen, woog nog 35 
kilo, slikte elke dag 28 pillen en ein-
digde in de separeer. Ik kon niet 

uit die cirkel breken totdat ik werd 
doorverwezen naar de Klinisch In-
tensieve Behandeling in Eindhoven. 
Daar lag de nadruk op zelfstandig-
heid, eigen handelen en daaraan 
verbonden consequenties. Na bijna 
twee jaar was ik zover dat ik zelf-
standig kon gaan wonen en keerde 
ik terug naar mijn oude woonplaats. 
Omdat ik onvoldoende nazorg en 
nauwelijks daginvulling had, verviel 
ik al snel in oude patronen.”

fOCUS OP KWALITEITEN
“Ik werd opgenomen in een eetkli-
niek. Toen hoorde ik van apparte-
menten op een locatie van Vincent 
van Gogh in Venray. Hier kan je 
zelfstandig, maar met begeleiding, 
wonen. Dát wilde ik. Ik kon er te-
recht, maar heb hard moeten knok-
ken voor wél begeleiding maar géén 
behandeling! Ik wilde onderzoeken 
wat mijn kwaliteiten zijn en wat ik 
zelf leuk en belangrijk vind. Ik ging 
djembé spelen in de muziekwerk-
plaats. In het begin zag en hoorde je 
me niet. Maar geleidelijk aan groei-
de mijn zelfvertrouwen en werd ik 
steeds meer zichtbaar en hoorbaar. 
Daarop was mijn begeleiding ook 
gericht. Ik werd lid van een djem-
bégroep in atelier Jerusalem, dat 
creatieve dagbesteding aanbiedt. 

Dat heeft me op weg geholpen. Daar 
doe ik tevens vrijwilligerswerk en 
geef ik nu zelf djembélessen.” 

UIT HET DAL
“Ik heb geleerd dat ik het belangrijk 
vind om zelf de regie te houden. Ik 
ben ervan overtuigd dat mij met de 
beste bedoelingen zorg is geboden, 
maar ik ben meer dan een diagno-
se. Gelukkig gaat het nu goed met 
me. Sinds drie jaar woon ik in mijn 
eigen flat. Ik heb een sociaal leven 
opgebouwd en ben begonnen aan 
de opleiding verpleegkunde met de 
topmodule ervaringsdeskundigheid, 
want mijn hart gaat nog altijd naar 
de zorg. Bovendien wilde ik iets 
doen met de vijftien jaar ervaring in 
mijn rugzak! Ik ga twee dagen per 
week naar school en werk de andere 
dagen bij GGZ Oost-Brabant. Pittig! 
Ik zoek nog altijd naar de balans en 
vraag om hulp als dat nodig is. Ik 
merk dat ik eveneens zelf iets kan 
toevoegen. ‘Jij begrijpt tenminste 
wat ik bedoel’, zeggen mensen 
in mijn werk. Daardoor komen ze 
gemakkelijker met hun verhaal. Het 
geeft hoop: hoop dat je uit dat dal 
kunt klimmen. Ik ben nog lang niet 
klaar, ik wil blijven groeien. Mijn 
kwetsbaarheid neem ik mee; daar 
maak ik gebruik van. Ik kan nog niet 
overzien waar me dat brengt, maar 
ik kan op mijn eigen manier geluk-
kig zijn. Daar put ik kracht uit!”

n  Door Lucien Peeters

Sandra (35) uit Venray knokte zich, nadat ze elf jaar was opgenomen voor 
psychiatrische behandelingen, een weg terug naar zelfstandigheid. Ze 
volgt nu een opleiding tot verpleegkundige en ervaringsdeskundige. “Men 
richtte zich alleen maar op mijn beperking, maar focus op mijn kwalitei-
ten, dát had ik nodig.”

HET ATELIER HIELP ME OP WEG
SANDRA VERBLEEf ELf jAAR IN PSYCHIATRISCHE INSTELLINGEN

“MET VIjfTIEN jAAR ERVARING 
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“Positieve gezondheid 
betekent in de sociale, 
fysieke en emotionele 
uitdagingen van het leven 
de focus verleggen van 
beperkingen naar 
mogelijkheden. Sandra 
heeft met een geweldige 
inspanning de regie over 
haar leven herpakt en 
helpt nu anderen. Dat zij 
haar verhaal zo openhartig 
vertelt, maakt haar tot een 
bijzonder mens.”

LUCIEN PEETERS
wethouder
gemeente Venray
 

www.venray.nl



“Al sinds mijn achttiende woon 
ik in het huis dat ik kocht voor 
mij en mijn toekomstige vrouw. 
Inmiddels zijn we gescheiden, 
maar we hebben drie kinderen 
gekregen die nu volwassen zijn. Ik 
was vroeger dakdekker en fanatiek 
vakbondslid. Toen ik in 1995 op het 
dak van de buren aan het werk was, 
werd ik getroffen door een Cerebro 
Vasculair Accident, een beroerte. 
In het ziekenhuis kreeg ik ook nog 
trombose in mijn linkerbeen en een 
longembolie. Het revalidatietraject 
duurde twee jaar.”

DRUKKE AGENDA
Het valt niet altijd mee voor Ger 
om nog steeds in zijn eigen huis te 
wonen. “Wakker worden is al een 
hele klus, hoewel het zo vanzelfspre-
kend lijkt. Ik moet de linkerkant van 
mijn lichaam altijd wakker maken, 
want die verlamde kant is letterlijk 
in slaap na de nacht. Pas daarna kan 
ik opstaan, me verzorgen en aankle-
den. Vanwege mijn hersenletsel ben 
ik vergeetachtig. Er ligt een grote 
dagkalender op tafel, zodat bezoek 
en hulpverleners me aan afspraken 
kunnen herinneren. Mijn agenda 
is goed gevuld en ik heb een strak 
dagritme: vier dagdelen per week 
ga ik naar een activiteitencentrum 
en één middag naar het afasie-

centrum in Venray. Ook zwem ik 
regelmatig en doe ik mee aan 
uitstapjes van de Zonnebloem. 
Daarnaast wil ik graag bijhouden 
wat er gebeurt in de wereld en daar 
een rol in spelen. Ik ben lid van het 
gehandicaptenplatform Horst aan 
de Maas en de ontwikkelingen over 
de ratificatie van het Verdrag voor 
de rechten van personen met een 
handicap volg ik op de voet. Te-
vens ben ik betrokken bij Stichting 
Bes, die beweegactiviteiten voor 
gehandicapten organiseert. Ik leid 
dus een actief leven. Na een druk-
ke dag is mijn accu helemaal leeg 
en moet ik rusten. Het is voor mij 
topsport om de maatschappij bij 
te houden, dus moet ik soms rustig 
aan doen en afspraken afzeggen.”

VRIjHEID
Vrijheid en zeggenschap staan 
hoog op Gers prioriteitenlijst. Hij 
weet precies wat hij wil. Dat liet 
hij al merken toen hij na zijn be-
roerte in het ziekenhuis belandde. 
“Op de behandeltafel kreeg ik de 
keuze: bijblijven of helemaal onder 
zeil worden gebracht. Ik wilde zelf 
meemaken en bepalen wat er ge-
beurde, dus bleef ik bij bewustzijn! 
Toen ik eenmaal weer thuis was, 
wilde ik bewegingsvrijheid hebben 
en zelf bepalen waar ik ga of sta. 

Ze boden me een scootmobiel aan, 
maar dat was niks voor mij; ik wil 
zelf bewegen. Daarom wilde ik zo 
snel mogelijk een aangepaste fiets 
hebben, ook al zeiden de artsen 
dat fietsen te inspannend voor mij 
was. Inmiddels heb ik ook een eigen 
auto, waarmee ik boodschappen doe 
en korte afstanden rijd in de directe 
omgeving.” 

GENIETEN
“Het liefst doe ik alles nog zelf, 
maar dat gaat niet meer. Als ik hulp 
nodig heb, vraag ik die het liefst 
aan mensen uit mijn omgeving. 
Ik heb nu een tuinman. Ik heb hem 
vroeger veel geholpen, nu helpt hij 
mij. Daarnaast heb ik twee echte 
vertrouwelingen: mijn begeleidster 
van de Stichting Gehandicaptenzorg 
Limburg en mijn huishoudelijke 
hulp. Ondanks alle tegenslagen ben 
ik vastberaden om zoveel mogelijk 
te genieten. Ik heb mijn familie nog 
in de buurt wonen. Elke zaterdag ga 
ik samen met mijn zus op de koffie 
bij mijn moeder van 82. Ik geniet 
het meest van de uitstapjes met 
mijn moeder. Zij mag altijd kiezen, 
we gaan dan meestal ergens lekker 
eten.” 

n  Door Birgit op de Laak

Bij de voordeur van Ger Gruntjens (62) uit Meerlo hangt een prachtig kera-
mieken naambord. Ger kreeg het van een kunstenaar bij wie hij als dak-
dekker aan het werk was. Na zijn beroerte in 1995 kon Ger dat beroep niet 
meer uitoefenen. Toch probeert hij nog steeds alles uit het leven te halen.

IK WIL ZELf BEPALEN WAAR IK GA Of STA  
GER KREEG EEN BEROERTE

“Ik vond het een voorrecht 
om met Ger zijn levens-
verhaal te bespreken. Wij 
typeren mensen als kwets-
baar, maar in het gesprek 
kwam vooral veel kracht 
naar voren! Het is belang-
rijk om mensen de ruimte 
te geven zelf hun leven 
vorm te geven.”

BIRGIT OP DE LAAK
wethouder 
gemeente Horst aan de 
Maas
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“Ik heb een normale kindertijd 
gehad, maar op mijn twaalfde 
ging het mis. Mijn ouders waren 
gescheiden en mijn moeder kreeg 
een nieuwe vriend. Als ik een grote 
mond had, sloeg hij me met een 
broekriem. Erger was nog dat hij 
een kennis van hem bij ons in huis 
bracht. Die paste op als mijn moe-
der en stiefvader op stap gingen. 
Vijf jaar lang heeft die man me 
seksueel misbruikt. Ik durfde niets 
te zeggen en mocht ook niets zeg-
gen. Hij zou me vermoorden als ik 
mijn mond open zou doen.”

fYSIEKE PROBLEMEN
“Op school ging het ook niet best. 
Ik zat op de lts en deed houtbewer-
king. Na twee jaar hield ik het voor 
gezien. Ik dacht dat ik te stom was 
om te leren en voelde me minder-
waardig. Op mijn veertiende ging 
ik werken. Eerst werkte ik 
jaren in het magazijn van een 
levensmiddelenzaak, daarna korte 
periodes in een kartonfabriek, in 
een champignonkwekerij en bij een 
sanitairfabrikant. Uiteindelijk kwam 
ik in een groot warenhuis terecht. 
Na ruim twaalf jaar werd ik ont-
slagen vanwege langdurige ziekte. 
Al vanaf mijn 24ste heb ik last van 
allerlei fysieke problemen.  

Het begon met trombose in mijn 
been. Als gevolg daarvan heb ik nu 
nog steeds zo’n vijf keer per jaar een 
open been. Ook heb ik suikerziekte, 
een hernia en slaapapneu.”

KUNSTMATIGE COMA
“Ik ben een echte binnenvetter, krop 
alles op. Een minderwaardigheids-
gevoel en doodsbedreigingen helpen 
dan natuurlijk niet. Op mijn 34ste 
kwam alles eruit, toen mijn schoon-
vader en een goede vriend kort 
na elkaar stierven. Ik kwam op de 
psychiatrische afdeling van het zie-
kenhuis terecht. Kort daarna kreeg 
ik longembolie. Ik was er slecht aan 
toe: vier weken lang hebben ze me 
in een kunstmatige coma gehouden. 
De artsen vreesden voor mijn leven; 
ze wisten in eerste instantie niet wat 
er met me aan de hand was. Mijn 
vrouw heeft in die periode een dag-
boek bijgehouden, maar ik heb het 
nog steeds niet durven lezen. Ik heb 
geen idee wat het met me doet.”

UPS EN DOWNS
“Eenmaal uit het ziekenhuis ben 
ik een lang revalidatietraject in-
gegaan. Ik heb met psychiaters en 
psychologen gesproken, therapieën 
gevolgd, oefeningen gedaan. Het 
herstel ging met ups en downs. 

Een paar keer nog ben ik op de 
psychiatrische afdeling opgenomen. 
Zes jaar geleden ben ik weer aan de 
slag gegaan, in een werkplaats voor 
aangepaste arbeid. Dat was produc-
tie- en assemblagewerk, wat op zich 
prima ging. Toen verplaatsten ze me 
van een kleine groep naar een grote 
hal. Daar kon ik niet tegen: ik kreeg 
teveel prikkels. Het riep beelden op 
van vroeger: ik zag iedereen voor 
‘hem’ aan en werd agressief. Ge-
lukkig kon ik via een gemeentelijk 
project aan het werk bij gemeen-
schapshuis de Witte Kerk.”

fLUITEND NAAR HET WERK
“Hier ben ik op mijn plaats, dat 
merk ik aan alles. In deze wijk woon 
ik al mijn hele leven en hier voel ik 
me thuis. In dit gebouw zat ik vroe-
ger nog op school! Ik zet alles klaar 
voor vergaderingen, ontvang gasten 
en begeleid twee collega’s met een 
arbeidsbeperking. Er zit geen enkele 
druk op. Als het onrustig wordt in 
mijn hoofd, loop ik een blokje om. 
Psychiaters en psychologen leren je 
te verwerken, de beheerders hier 
leren me om vooruit te kijken. Dat 
vind ik heel fijn. Zij zien iets in mij 
en leiden me op tot beheerder. Ik 
ga fluitend naar mijn werk en ben 
een stuk vrolijker geworden. Er zijn 
periodes dat ik terugval, dus ik ben 
er zeker nog niet, maar het gaat 
eindelijk de goede kant op.”

n  Door Vera Tax

“Waarom overkomt mij dit allemaal?” john Theunissen (55) uit Venlo 
vroeg het zich regelmatig af. Hij heeft dan ook veel meegemaakt: seksueel 
misbruik, huiselijk geweld, een trombose, longembolie en andere fysieke 
problemen. Pas nu kan hij vooruitkijken, dankzij zijn werk in het gemeen-
schapshuis in zijn eigen wijk.

IK KAN EINDELIjK NAAR DE TOEKOMST KIjKEN
jOHN WERD SEKSUEEL MISBRUIKT EN HEEfT fYSIEKE PROBLEMEN

“We halen mensen met 
een arbeidsbeperking 
zoveel mogelijk uit de 
sociale werkplaats en 
helpen ze in de eigen 
buurt aan passend werk. 
Ze klussen, tuinieren of 
werken in een houtwerk-
plaats of schilderatelier. 
Je ziet ze opbloeien. Zo 
ook John. Het is prachtig 
dat hij zich nu tot 
beheerder ontwikkelt.”

VERA TAx 
wethouder 
gemeente Venlo

 

“HET GAAT EINDELIjK DE GOEDE KANT OP!” 
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Samen met haar tweelingzus werd 
Ria te vroeg geboren. Haar zus redde 
het na drie dagen niet, maar Ria 
was een vechter. Na zeven maanden 
was ze op haar geboortegewicht. 
Ze is de jongste uit een gezin van 
zes. Ze was vaak ziek en kreeg te 
maken met netvliesloslating. “Niks 
geen speciale behandeling”, had 
de professor tegen haar ouders 
gezegd. “Gewoon behandelen zoals 
je je andere kinderen behandelt.” 
Dus moest ook Ria melk halen bij de 
boer. “Dat was doodeng”, zegt ze. 
“Ik zag geen flikker, maar ik deed 
het toch.” 

GEWOON GEWERKT
“Op mijn twaalfde was ik klein en 
tenger en ben ik een jaar langer op 
school gebleven, want mijn vader 
vond me nog niet groot genoeg 
voor de middelbareschool. Hij was 
het hoofd van de basisschool. Ik 
heb die school ook gewoon gedaan, 
net als de verpleegkundigen-
opleiding in Boxmeer. Ik heb mijn 
kraamaantekening gehaald en ben 
apothekersassistent geweest bij de 
huisartsenpraktijk. Later heb ik de 
kinderaantekening gedaan en ging 
ik in het ziekenhuis werken. Mijn 
oog was inmiddels flink achteruit 
gegaan. Ik had nog voor 30% zicht, 
maar bleef gewoon werken. 

Van mijn 40ste tot 50ste schreef 
ik protocollen met behulp van een 
computer met spraak, want mijn 
zicht werd steeds minder. Op mijn 
50ste ben ik afgekeurd en gestopt. 
Op dat moment zag ik nog voor 
10%.”

ACCEPTATIE
“Het blind worden was echt vre-
selijk. Even de post lezen kan niet 
meer. Contact in grotere gezel-
schappen is er niet. Daarnaast heb 
je zelfs voor kleine dingen mensen 
nodig. Ik kan bijvoorbeeld niet 
alleen boodschappen in een super-
markt doen. Natuurlijk was ik daar 
regelmatig boos over en moest ik 
het soms van me afschreeuwen. 
Toch ben ik positief gebleven. Dat 
heb ik van mijn moeder geërfd.”

GOED NETWERK
“Mijn blindengeleidehond Famke is 
mijn grootste hulp. Bovendien heb 
ik een sterk netwerk van familie en 
vrienden: mensen op wie ik terug 
kan vallen. Daar moet je geluk mee 
hebben, maar je moet er ook zelf 
aan werken. Verder doe ik alles op 
gevoel. Koffie zet ik met pads en 
voor de was gebruik ik ook pads. 
Koken doe ik niet. Ik haal alles kant 
en klaar bij de bakker, slager en 
groenteboer. Ik hou ook niet van 

koken, dus dat komt mooi uit. 
Daarnaast heb ik veel apparaten die 
praten, zoals de computer, klok, 
wekker, iPad en iPhone. Ik heb mijn 
weg gevonden in de huidige situ-
atie. In Gennep gaat dat goed met 
Famke en de mensen om me heen. Ik 
kan alleen op pad, want in Gennep 
weet ik de weg. Daarbuiten niet. 
Famke helpt mij met oversteken, 
een trap nemen of een lege stoel 
zoeken. Het meest geniet ik van de 
kleine menselijke dingen. Ik vind 
het heerlijk om te wandelen langs 
de Niers. Vaak krijg ik dan een arm 
van iemand en kan Famke lekker 
rennen.”

TROTS
Met een glimlach vertelt Ria: “Ik 
ben eigenlijk wel trots op wat ik 
allemaal heb gedaan. Ik heb zelfs 
tot mijn 40ste gefietst. In het zie-
kenhuis kon ik goed bloedprikken, 
want ik voelde goed. Ik ben ook nog 
voorzitter van de burgeradviesraad 
geweest en heb in de wmo-raad 
gezeten. Er komen zelfs weer 
zebrapaden terug in het centrum. 
Het voelt fijn om daaraan te hebben 
meegeholpen. Momenteel zing ik in 
twee koren en lees ik veel gespro-
ken boeken. Ook geef ik op scholen 
voorlichting over mensen met een 
beperking. Op straat herkennen de 
kinderen mij en zeggen me gedag. 
Ik vraag dan of ze het leuk vonden 
en krijg dan terug: ‘Ja, heel leuk!’”

n  Door Ed Vandermeulen
     

Ria Vullings (68) uit Heijen werd rond haar negende aan één oog blind. 
Met haar andere oog had ze nog 60% zicht. Op haar 60ste was ze volledig 
blind. “Blind worden was echt vreselijk, maar ik heb alles gedaan wat ik 
kon en wilde.”

IK ZEURDE NIET, IK DEED HET GEWOON   
RIA IS BLIND

“Toen ik de vraag kreeg 
om iemand te interviewen 
voor de Krachtenbundel, 
dacht ik meteen aan Ria. 
Zij staat krachtig in het le-
ven. Ze heeft een positieve 
insteek en ook een rea-
listische blik, want haar 
‘blind zijn’ heeft positieve 
en negatieve kanten.”

ED VANDERMEULEN
wethouder 
gemeente Gennep
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Wim omarmt het leven, dat blijkt 
al meteen. Ook als hij zijn verhaal 
vertelt, straalt hij positiviteit uit. 
“Het begon elf jaar geleden. Door 
een bedrijfsongeval en een zware 
virusinfectie heb ik toen mijn rech-
terbeen verloren. Sindsdien gebruik 
ik een elektrische rolstoel. Dat is 
voor mij geen reden om mijn kop in 
het zand te steken. Hoe? Dat heeft 
alles met mijn denkwijze te maken, 
want de manier waarop je tegen 
een willekeurige situatie aankijkt, 
bepaalt heel je leven!”

ZOVEEL MOOIS
“Kort na het bedrijfsongeval voelde 
ik dat er iets niet klopte. Gelukkig 
namen de dokters me serieus. 
In mijn lichaam vonden ze de 
zogenaamde ziekenhuisbacterie 
Meticilline-resistente Staphylococ-
cus aureus (MRSA). Mijn rechterbeen 
moest worden geamputeerd, dat 
was onvermijdelijk. Mijn linker-
been werd gefixeerd en is sindsdien 
ook niet meer belastbaar. De eerste 
paar maanden in de rolstoel waren 
moeilijk. Alles was ineens anders. 
Het leven dat ik kende, bestond niet 
meer. Ik miste mijn collega’s en de 
dagelijkse sociale contacten. 
Het was een lastige periode, maar 
zeker niet hopeloos. ‘Ik kan niet’ is 
geen optie! Ook in de moeilijkste 

situaties biedt het leven zoveel 
moois!”

NAAR BUITEN
“Eén van de mooiste ontwikkelingen 
van de laatste jaren was absoluut 
de aanschaf van Beemer, een Gol-
den Retriever van een jaar of twee. 
Beemer is een hulphond die mij in 
mijn dagelijks leven helpt en onder-
steunt. Ik beschik dan wel over een 
eigen zorgunit en een aangepaste 
keuken, maar toch is het lastig om 
overal bij te kunnen. Dat geldt ook 
voor zaken als het ophalen van de 
post, het aanreiken van de telefoon 
en het pakken van boodschappen 
uit de onderste schappen in de 
winkel. Beemer is altijd bij me. We 
zijn echte maatjes geworden en 
we gaan regelmatig samen op pad. 
Een bijkomend voordeel is dat ik nu 
ook regelmatig buiten kom, omdat 
Beemer minimaal vier keer per dag 
moet worden uitgelaten. Daar kan 
ik enorm van genieten. Ik ben niet 
iemand die de hele dag achter de 
geraniums zit. Ik wil naar buiten, ik 
wil actief zijn. Dat ik dat samen met 
Beemer mag doen, maakt het extra 
leuk!”

VANGNET
“Betrokkenheid en zelfstandigheid 
zijn twee van mijn essentiële 

karaktereigenschappen. Ik doe 
onder meer vrijwilligerswerk bij het 
Ontmoetingscentrum Bergen. Daar 
worden laagdrempelige activiteiten 
aangeboden voor mensen uit diverse 
doelgroepen. Ook beschik ik over een 
aangepaste auto, zodat ik gewoon 
zelf kan rijden. Natuurlijk kan ik 
niet meer alles wat ik vroeger kon, 
maar daar gaat het ook niet om. 
Zo moet je niet naar de situatie 
kijken. Je moet gewoon doen wat je 
wél kunt. Het is altijd je eigen keuze 
hoe jouw leven eruitziet. En gaat er 
eens een keer iets mis, ga er dan 
gewoon tegenaan!” Wim vindt het 
bovendien belangrijk dat inwoners 
gebruikmaken van de maatschappe-
lijke voorzieningen die de overheid 
ter beschikking stelt. “De gemeente 
Bergen heeft mij erg geholpen op 
mijn weg terug naar een zelfstandig 
leven. In deze tijd hoeft niemand 
meer kwetsbaar te zijn. Hier in 
Nederland hebben we een ontzet-
tend goed sociaal vangnet. Ik wil 
daarom iedereen in een soortgelijke 
situatie als de mijne adviseren om 
die persoonlijke situatie eens met 
de gemeente te bespreken. Met een 
gezonde instelling en de juiste 
ondersteuning kun je zoveel 
bereiken!”

n  Door Lia Roefs

Sinds 2005 is Wim Olthof (63) uit Bergen rolstoelafhankelijk. Wanneer hij 
in zijn elektrische rolstoel zit, dan heeft hij het stuur vast in zijn hand. 
Geen enkele bocht, hoe scherp of groot ook, is voor hem een probleem. 
Heel rustig en zelfverzekerd vindt Wim overal zijn weg.

‘IK KAN NIET’ IS GEEN OPTIE
WIM IS GEKLUISTERD AAN EEN ROLSTOEL

“Wat een inspirerend ge-
sprek! Het is geweldig hoe 
positief Wim in het leven 
staat, hoe hij geniet van de 
dagelijkse dingen en hoe 
hij dit uitstraalt. Niet kij-
ken naar wat je niet kunt, 
maar naar wat je wél kunt. 
Geniet van het leven!”

LIA ROEfS
wethouder
gemeente Bergen
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“Ik heb geen prettige jeugd gehad 
en mijn basisschooltijd is onplezie-
rig verlopen. Als ‘dikkertje’ was ik 
vaak het mikpunt van pesterijen. 
Ik wilde het voor andere mensen zo 
goed mogelijk doen, maar dat bleek 
nooit genoeg.” Sonja had hierdoor 
weinig vertrouwen in zichzelf en in 
anderen. “Ook binnen relaties voel-
de ik me niet vaak op mijn gemak. 
Soms was er sprake van een onpret-
tig, zelfs onveilig gevoel. Uiteinde-
lijk ben ik getrouwd en zijn twee zo-
nen geboren. Toen de jongste negen 
maanden was, gingen mijn man 
en ik uit elkaar. Ik stond er alleen 
voor, zonder baan, met twee kleine 
kinderen en een vechtscheiding. Het 
is altijd mijn droom geweest om 
met kinderen te werken. Ik heb een 
MDGO-AW-opleiding gevolgd en in 
de kinderopvang gewerkt. Dat heb 
ik laten varen na de scheiding en 
nadat bij de oudste ADHD was vast-
gesteld. Ik besloot me volledig op de 
kinderen te richten en kwam mede 
daardoor in de bijstand.”

BUITENSHUIS AAN DE SLAG
Na zeven jaar bijstand vond Sonja 
vrijwilligerswerk via de gemeente:  
via een activeringsprogramma van 
Rendiz werd ze centrumsteward in 
Horst. “Ik was het aanspreekpunt 

voor toeristen, winkelend publiek 
en de ondernemers in het centrum. 
Deze werkzaamheden gingen me 
goed af. Ik startte mijn ronde altijd 
vanuit lunchroom ‘beej Mooren’, ook 
onderdeel van Rendiz. De werkzaam-
heden en het motto van Rendiz, ‘If 
you can dream it, you can do it’, 
spraken me enorm aan. Ik vond de 
motivatie om ook daadwerkelijk 
tot daden over te gaan. Ik bracht 
het ter sprake bij mijn consulent 
van de gemeente. Snel daarna kon 
ik als vrijwilliger terecht bij ‘beej 
Mooren’, waar ik mijn vaardigheden 
verder heb ontwikkeld. Hier voelde 
ik me echt gewaardeerd en op mijn 
plek. Mijn zelfvertrouwen begon 
voorzichtig te groeien.”

LOCATIEMANANGER
Later kreeg Sonja een andere kans 
binnen Rendiz. “Ik heb een sollicita-
tiebrief gestuurd voor horecamede-
werker van een nieuwe Rendiz-
locatie, maar werd afgewezen 
omdat ik een alleenstaande moeder 
ben. Men verwachtte dat ik niet 
flexibel genoeg kon zijn. Ik wilde 
het echter zo graag dat ik hierop heb 
geantwoord dat ik opvang voor mijn 
kinderen zou regelen en deze baan 
echt wilde. Koffie met een broodje 
maken, gastvrouw zijn en het als 

vanouds goed willen doen voor an-
deren, kwamen nu als mijn kwali-
teiten bovendrijven.” Ze ontpopte 
zich als een betrokken, loyale mede-
werker en kreeg een betaalde baan. 
Toen vernam ze dat ‘beej Mooren’ 
iemand zocht als eindverantwoorde-
lijke in de lunchroom. Haar door-
zettingsvermogen en enthousiasme 
bleef bij Rendiz niet onopgemerkt 
en ze werd aangenomen.

COMBINATIE VAN DROMEN
Momenteel is Sonja de drijvende 
kracht achter de lunchroom en het 
team dat gasten heerlijke koffie in-
schenkt en het lekkerste broodje van 
Horst presenteert. Daarnaast heeft 
ze tijd en ruimte om jongeren met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in 
de lunchroom een werkervarings-
plek aan te bieden. “Zo kunnen zij, 
net zoals ik in het begin, werkne-
mersvaardigheden trainen, werkrit-
me opbouwen en hun persoonlijke 
interesses en ambities onderzoeken. 
Voor mij is dit een perfecte combi-
natie van m’n dromen: omgaan met 
kinderen, werken met en zorgen 
voor mensen. Mijn kernwaarden 
aanpakken en doorgaan, in com-
binatie met het motto van Rendiz, 
hebben mij gebracht waar ik nu 
ben. Je kunt meer dan wat je wordt 
wijsgemaakt of voorgehouden. Ik 
kwam er alleen voor te staan, maar 
ben nergens voor weggelopen. Daar 
ben ik trots op!”

n  Door Jos Slaats

Sonja Wijnands (41) uit Horst aan de Maas is als eindverantwoordelijke 
hét gezicht en de stuwende kracht van lunchroom ‘beej Mooren’. 
Krachtig en zelfverzekerd stuurt ze haar mensen aan en is ze een warme 
gastvrouw voor gasten in de lunchroom. Het was echter geen vanzelf-
sprekend verlopen race.

IK BEN NERGENS VOOR WEGGELOPEN
SONjA STOND ER ALLEEN VOOR

“Rendiz zorgt dat ieder-
een kan meedoen in de 
maatschappij en daardoor 
een zinvolle bijdrage kan 
leveren. Sonja voelde zich 
gehoord en gesteund en 
waardeert de mogelijkhe-
den die werden geboden. 
Er wordt oprecht in haar 
geloofd en met haar mee-
gedacht, maar uiteindelijk 
heeft ze het helemaal zelf 
gedaan.”

jOS SLAATS 
trajectbegeleider
Rendiz
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“Wat een hoop positivi-
teit en kracht in dit gezin! 
Het is fantastisch wat alle 
mensen om hen heen voor 
ze doen. Respect voor hoe 
ze als gezin de positieve 
momenten beleven. Wilma 
kan het verhaal zo mooi 
en open vertellen ondanks 
alle tegenslagen in haar 
leven.”

LASKA VAN DER WOUDE
medewerker
Synthese

“Totdat Babette in groep zeven zat, 
ging alles goed. In groep acht ging 
het lopen en fietsen steeds slechter 
en werd haar motoriek anders. We 
gingen naar de dokter en er werd 
een MRI-scan gemaakt. Voordat we 
de uitslag kregen, ging ik met Ba-
bette op schoolkamp. De arts gunde 
ons een zorgeloos kampweekend.”

ONGENEESLIjK ZIEK
“De maandag erop zaten mijn man 
en ik bij de arts en werd ons verteld 
dat Babette MLD, metachromatische 
leukodystrofie, heeft. Dat is een on-
geneeslijke progressieve stofwisse-
lingsziekte in de hersenen waarvoor 
geen medicijn bestaat. Het voelde 
alsof de grond onder me werd weg-
geveegd. Toen we eenmaal thuis 
waren, moesten we Babette vertel-
len dat ze ongeneeslijk ziek was. 
Dat was heel moeilijk, al was Ba-
bette blij om te weten wat ze man-
keerde. Het was lastig om het een 
plaatsje te geven; ik ben drie weken 
niet buiten geweest. Wel kregen we 
veel bezoek, wat mooi was, maar 
ook zwaar. Toen ik weer buiten 
kwam, leek het alsof het hele dorp 
me aankeek. Iedereen sprak me aan 
en ik moest iedereen vertellen dat 
mijn dochter zo ziek was. Ook voor 
Sanne was het moeilijk: zij zat 

midden in de puberteit en nu ging 
er zoveel aandacht naar haar zusje. 
Gelukkig begreep ze het wel.” 

METAMORfOSE
“In 2009, een jaar later, kon Babette 
al niet meer lopen. Onze garage 
moest worden verbouwd tot slaap-
kamer en badkamer voor haar. 
Dit werd gedaan door een vriend 
van ons die aannemer is. Wij kregen 
van hem en andere vrienden een 
vakantie aangeboden en we waren 
nog maar net weg toen vrienden, 
familie en vele anderen begonnen 
aan de metamorfose van ons huis. 
Wij dachten dat alleen de garage 
werd verbouwd, maar ze hadden 
echt alles aangepakt. Voordat we 
naar huis gingen, kregen ook mijn 
dochters en ik een metamorfose. In 
onze tuin stonden alle mensen die 
hadden meegeholpen. We dronken 
champagne en hebben met zijn 
allen gebarbecued. Dat was een 
prachtig moment dat ons zeker zal 
bijblijven.”

BEGELEIDING 
“Babette zat nog twee jaar op het 
regulier voortgezet onderwijs en 
heeft een vriendengroep opgebouwd 
waarmee ze nog steeds contact 
heeft. Nu gaat ze al zes jaar naar 

Werkenrode in Groesbeek. Met een 
PGB konden we hulp inschakelen 
om Babette te begeleiden. Zo kon 
ik blijven werken. Door de andere 
omgeving ben ik niet constant bezig 
met zorgen. Ook maken we zeker tijd 
voor onszelf. Als mijn man en ik iets 
plannen, zorgt een familielid voor 
Babette. Op een Doe-een-wensdag is 
Babette met Sanne in een luchtbal-
lon geweest en voor een campagne 
van de Opkikkerdag heeft ze als echt 
fotomodel een fotoshoot mogen 
doen. Uit dat soort mooie momenten 
halen wij veel kracht.”

TOEKOMST 
“Babette is een levensgenieter. Wij 
blijven krachtig en positief en on-
dernemen veel met haar. We probe-
ren het met veel liefde te doen. Ze 
kan sinds drie jaar nauwelijks nog 
praten en ze heeft sondevoeding, 
maar ze snapt alles nog prima! Ze 
doet leuke dingen met vrienden en 
zou graag begeleid gaan wonen, al 
zou dat voor mij wel even wennen 
zijn. Dat is misschien iets voor de 
toekomst. Babettes achteruitgang 
gaat soms sneller dan anders. Nu 
hebben we een lichtpuntje: door een 
zware operatie heeft ze minder last 
van spasmes, waardoor ze minder 
energie verbruikt en het eten beter 
gaat. Het is belangrijk positief in 
het leven te blijven staan; elke dag 
is een cadeautje!”
 
n  Door Laska van der Woude

Babette van der Wielen (20) woont bij haar ouders john en Wilma in 
Grubbenvorst. Haar zus Sanne (23) woont in Venlo. De meiden hadden een 
onbezorgde kindertijd en sportten fanatiek. Vanaf haar twaalfde heeft 
Babette echter een ernstige progressieve stofwisselingsziekte. Moeder 
Wilma (51) vertelt het verhaal.

IK GENIET VAN HET LEVEN
BABETTE HEEfT EEN STOfWISSELINGSZIEKTE
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“Siebengewald, het dorp waar ik 
geboren en getogen ben, ligt aan 
de rand van de gemeente Bergen, 
tegen de Duitse grens. Door die 
geïsoleerde ligging zijn de mensen 
hier op zichzelf aangewezen, zeker 
vroeger. Het is een hechte gemeen-
schap. In 1967 werd ik geboren als 
jongste in een gezin van zeven 
kinderen, negen jaar jonger dan 
de broer die boven mij kwam. Mijn 
passie was motorcrossen. Dat heb 
ik een aantal jaren gedaan. Thuis 
hadden we een tuindersbedrijf. Ik 
was gewend om als kind al mee aan 
te pakken en ging bijvoorbeeld met 
mijn vader zoeken naar de eerste 
aardbei. Ik bewaar daar mooie, 
dierbare herinneringen aan. Maar 
het was ook mijn vader die het nor-
maal vond om mij, toen ik vier jaar 
oud was, een fles bier te geven. Dat 
hoorde er gewoon bij, bij ons thuis 
en in Siebengewald.” 

BIER ALS BONDGENOOT
“Mijn vader overleed toen ik elf jaar 
oud was. Dat was voor mij een grote 
schok. Toch ging het leven door, 
en op mijn vijftiende kreeg ik een 
vriendinnetje. Mijn roze wolk werd 
wreed verstoord toen ze omkwam 
bij een noodlottig verkeersongeluk. 
Korte tijd later overleed ook mijn 
zus bij een verkeersongeval.

Het bier werd steeds meer mijn 
bondgenoot om mijn pijn en 
verdriet niet te voelen.”

INSTANTIES
“Ik ging in Well samenwonen met 
mijn nieuwe vriendin. Die relatie 
ging uit. Ik kon niet wennen, voel-
de me ellendig en stortte me hele-
maal op het werk. Ik begon steeds 
meer te drinken. Uiteindelijk werd 
het huis verkocht en ging ik terug 
naar Siebengewald. Helemaal 
soepel ging dat niet: uiteindelijk 
kwam ik in een caravan terecht. 
Ik zat vol boosheid en verdriet en 
was vooral met overleven bezig. 
Veel kracht haalde ik uit het con-
tact met een aantal vrienden en de 
muziek van de popgroep Normaal. 
De teksten raken mij nog steeds 
en ik voel veel herkenning hierin. 
Ik kreeg met allerlei instanties te 
maken, zoals de gemeente en de 
woningcorporatie. Die maakten 
het mij knap lastig, hoewel ikzelf 
waarschijnlijk ook niet altijd de 
gemakkelijkste was. Er werden 
allerlei eisen aan mij gesteld en 
regels opgelegd. Om bijvoorbeeld 
voor een woning in aanmerking te 
komen, moest ik bewindvoering 
accepteren. Dat vond ik echt 
verschrikkelijk. Ik wilde mijn eigen 
zaakjes regelen.”

HEfT IN EIGEN HAND
“Gelukkig is deze periode voorbij. 
Ik heb mijn leven weer in eigen 
hand genomen, mede met dank aan 
Frien Jeurissen van Buro Andersom. 
Hij  heeft me hierin enorm gesteund. 
Ik voel me gezien en gewaardeerd. 
Ik ben inmiddels verhuisd van een 
appartementje naar een woning met 
een tuintje. Mijn geldzaken mag ik 
weer zelf regelen. Ik ben een echt 
buitenmens en heb nu de ruimte 
om met mijn hobby’s, klussen en 
sleutelen, bezig te zijn. Zo heb ik 
bijvoorbeeld een oude Fendt-tractor 
helemaal gerestaureerd.”

STEUN
“Eindelijk heb ik het gevoel dat ik 
rust krijg. Ik wil nog wat van het 
leven maken samen met Jopke, 
mijn trouwe hond en maatje. Ook 
belangrijk zijn mijn vrienden. We 
steunen elkaar in voor- en tegen-
spoed. Siebengewaldenaren laten 
elkaar niet in de steek! Mijn biertje 
wil ik blijven drinken, ik vind het 
lekker en het hoort bij mij. Helaas 
zit er flink sleet op mijn armen en 
benen, maar ik ben er nog. Volgend 
jaar hoop ik 50 jaar te worden en dit 
kunnen vieren met mijn vrienden en 
natuurlijk met een flesje bier.”

n  Door Frien Jeurissen

Door pech in zijn leven greep Willy (49) uit Siebengewald geregeld naar de 
fles. Hij verloor het dak boven zijn hoofd, maar kijkt nu weer positief naar 
de toekomst. “Ik kom op een goede manier voor mezelf op en vraag om 
hulp, in plaats van in verzet te gaan.”

GELUKKIG HEB IK ZELf DE REGIE WEER
WILLY ZOCHT TROOST IN DRANK

“Van iemand die vol ver-
driet en boosheid zat, is 
Willy iemand geworden 
die weer positief in het le-
ven staat en er wat van wil 
maken. Ondanks zijn eigen 
problemen staat hij altijd 
klaar voor vrienden. Willy 
zegt dan ook altijd: ‘Als je 
in de shit zit, dan help je 
elkaar.’”

fRIEN jEURISSEN 
mede-eigenaar en 
ondersteuner
Buro Andersom
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Op 22-jarige leeftijd zat Manuela 
allesbehalve lekker in haar vel: “Ik 
had allerlei lichamelijke klachten, 
maar volgens de dokter was ik kern-
gezond. Waarom voelde ik me dan 
zo ellendig? Na veel onderzoeken 
bleek uiteindelijk dat ik last had 
van chronische hyperventilatie. Ik 
belandde in een diepe put en had 
het gevoel dat mijn lichaam opgaf. 
Ik geloof niet dat dit alleen door 
de hyperventilatie kwam, want ook 
in mijn privésituatie had ik al een 
heleboel meegemaakt. Ik heb toen 
besloten om te stoppen met mijn 
opleiding, want dit kon zo niet 
verder.”

SPIERVERREKKING
Op 15-jarige leeftijd raakt Manuela 
betrokken bij een auto-ongeluk 
waarbij ze een stevige spierverrek-
king oploopt. Hiervan zal ze, naar 
dokters zeggen, haar hele leven last 
ondervinden. Manuela: “Ik zat toen 
op het vmbo. Ondanks die heftige 
periode rondom het ongeluk heb ik 
toch mijn diploma weten te beha-
len. Daarna wist ik eigenlijk niet 
wat ik wou. Uiteindelijk ben ik in 
de uitkering terechtgekomen. 
Op 19-jarige leeftijd heb ik door 
mijn lichamelijke klachten een 
WSW-indicatie gekregen en ben 
ik gaan werken bij NLW Groep, de 

sociale werkvoorziening. Ik vond het 
maar niks, want ik dacht: ‘Daar hoor 
ik toch niet thuis?’ Na drie maanden 
besloot ik om terug naar school te 
gaan; het was tijd voor een nieuwe 
uitdaging.”

UITDAGING
“De opleiding verliep prima totdat 
ik onenigheid kreeg met mijn 
stagebegeleidster. Ook had ik al 
vaker het idee dat ik niets goed 
kon doen en begon ik aan mezelf 
te twijfelen. In mijn privésituatie 
verliep op dat moment ook niet alles 
op rolletjes. Ik had een behoorlijke 
muur om me heen gebouwd en zat 
niet lekker in mijn vel. Toch heb ik 
op 22-jarige leeftijd mijn diploma 
behaald. Trots dat ik was! Ik ging 
verder met een vervolgopleiding, 
maar kort daarna begon de ellende. 
Ik had lichamelijke klachten en een 
beroerd gevoel waarvan ik niet wist 
wat ik er mee moest. Uiteindelijk 
bleek dus dat ik last had van chroni-
sche hyperventilatie. Ik ben gestopt 
met de opleiding en kwam wederom 
in de uitkering terecht. Voor mijn 
gevoel belandde ik in een hele diepe 
put.”

NA REGEN KOMT ZONNESCHIjN
Met professionele hulp, steun van 
haar dierbaren en vooral veel   

eigen kracht wist Manuela er weer 
bovenop te komen. Inmiddels gaat 
het stukken beter met haar en heeft 
ze zelfs haar eigen plekje. Manuela: 
“Toen ik te horen kreeg dat ik op 
mezelf kon gaan wonen, was ik 
superblij! Ook kreeg ik door de 
chronische hyperventilatie opnieuw 
een WSW-indicatie en ben ik weer 
ingestroomd bij NLW Groep. Ik begon 
met een paar uur per week, maar 
door mijn positieve ontwikkeling 
en betere balans tussen werk en 
privé heb ik dat snel kunnen uit-
bouwen. Daarna verliep alles heel 
positief waardoor NLW Groep mij 
een dienstverband bood van 18 
uur. Mijn instelling is nu een stuk 
positiever, ik heb mijn beperkingen 
meer geaccepteerd en ben blij dat 
ik überhaupt kan en mag werken. 
En dan heb ik natuurlijk mijn mops-
hondje Sonja nog, mijn trots en 
vriend voor het leven! Zij neemt me 
zoals ik ben, zonder vooroordelen 
die nergens op zijn gebaseerd.” 
Accepteren, dat is waar het volgens 
Manuela om gaat: “We moeten 
niet oordelen over zaken als we het 
verhaal erachter niet kennen. Daar 
doen we elkaar alleen maar onnodig 
pijn mee. Laten we elkaar accep-
teren zoals we zijn en ons bezig 
houden met ons eigen leven, want 
daar hebben we vaak onze handen 
al vol aan.”

n  Door Steffie Pijnenburg

Dat het leven niet altijd op rolletjes verloopt, weet Manuela Reicharz (26) 
uit Panningen als geen ander. “Ondanks de tegenslagen in mijn leven 
probeer ik er het beste van te maken. Het is jammer dat mensen vaak hun 
oordeel al hebben klaarliggen, terwijl ze je verhaal niet eens kennen.”

ALS IK MAAR GEWOON GELUKKIG WORD
MANUELA KOMT UIT EEN DIEPE PUT

“Met een traan vertelt 
Manuela over haar negatieve 
ervaringen, maar ze is met 
recht trots op positieve 
mijlpalen. Het is mooi om 
te zien dat Manuela zichzelf 
zo krachtig heeft herpakt 
en met een glimlach over 
de toekomst spreekt. Het 
gaat misschien met kleine 
stapjes, maar zij komt er 
wel!”

STEffIE PIjNENBURG
communicatiemedewerker
NLW Groep
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“Toen mijn oudste zoon een half 
jaar oud was, kwamen er signalen 
dat er iets aan de hand was. Hij is 
mijn eerste kind, dus zelf had ik het 
niet zo in de gaten. Toen hij vier 
jaar was, kon het plaatselijke zie-
kenhuis niet meer helpen. Daarom 
gingen we naar het Radboud UMC 
in Nijmegen. Op zijn vijfde wordt 
de diagnose gesteld, maar die is 
niet helemaal zeker. De onzekerheid 
duurt dus nog steeds voort. Alles 
wat kon worden onderzocht, werd 
onderzocht. Er is bijvoorbeeld een 
spierbiopt gedaan. Uiteindelijk 
bleek hij een structuurfout in de 
spieren te hebben in combinatie 
met een energiestofwisselingsziek-
te. Mijn middelste zoon had 
inmiddels dezelfde symptomen en 
kenmerken als zijn broer.”

BEGELEIDING
“De ziekte van mijn zoons uit zich 
in motorische en verstandelijke 
beperkingen. Ze hebben veel bege-
leiding nodig. Ik heb lang in de zorg 
gewerkt met moeilijk opvoedbare 
kinderen. Het was dynamisch werk 
en ik heb er veel geleerd. Die kennis 
had ik nodig om ‘Wauw’ te kunnen 
beginnen. Ik kende de behoeftes 
van kinderen met een speciale 
hulpvraag. Bij reguliere clubs 

kunnen ze vaak niet terecht. Om die 
reden heb ik ‘Wauw’ opgericht: ik 
vind dat iedereen recht heeft op een 
vrijetijdsclub, een plekje waar je 
kunt zijn wie je bent. Zo heb ik iets 
negatiefs omgezet in iets positiefs. 
Dat is sowieso mijn missie in het 
leven, ik ben echt een zorgmens. 
Iedereen moet kunnen meebewegen 
in de samenleving.”

ENTHOUSIAST
“Al snel merkte ik dat ‘Wauw’ het 
juiste idee op de juiste plek was. 
We kiezen ervoor de kinderen niet 
in hokjes te plaatsen; we gaan elke 
uitdaging aan, wat de bijzonde-
re hulpvraag van een kind ook is. 
Ouders zijn nog steeds blij met ons: 
de kinderen komen enthousiast 
thuis, we bieden goede zorg en zij 
zijn zelf even ontlast. Bovendien 
gaan de kinderen echt vooruit: we 
leveren een goede bijdrage aan 
hun ontwikkeling. Dat komt vooral 
door wat ‘Wauw’ uitstraalt: je mag 
én kunt zijn wie je bent. Kinderen 
genieten van de activiteiten en 
mogen zelf kiezen. Zo bieden we 
sportieve en creatieve activiteiten 
en logeerweekenden. Soms werken 
we samen met partnerorganisaties: 
zo verbinden we iedereen! Naast 
kinderen begeleiden we ook een iets 

oudere doelgroep via dagbesteding 
in de vorm van werk in de horeca of 
groenvoorziening. Daarnaast hebben 
we locaties die open zijn voor 
andere mensen. Zo zorgen we voor 
optimale integratie. Niet iedereen 
heeft dezelfde hulpvraag, dus 
maatwerk is belangrijk. Ik vind het 
belangrijk kwetsbare mensen in 
de maatschappij zoveel mogelijk 
kansen te bieden. Het is voor 
iedereen van belang je eigen kracht 
te kennen en je op een positieve 
manier te kunnen ontwikkelen!”

GROOTSTE HOBBY
“Mijn werk bij ‘Wauw’ is mijn 
grootste hobby. Het verveelt nooit! 
Natuurlijk moet ik ervoor waken 
dat mijn privéleven er niet onder 
lijdt, maar het helpt dat twee van 
mijn zoons deel uitmaken van de 
doelgroep. Voor mijn jongste zoon is 
het soms wel lastig. Hij wordt zich 
steeds bewuster van het feit dat 
zijn broers een beperking hebben. 
In sommige opzichten is hij ze in 
ontwikkeling al voorbij en hij voelt 
zich vaak verantwoordelijk voor hen. 
Dat maakt het minder gemakkelijk 
voor hem om een kind te zijn, maar 
hij weet dat hij het altijd met mij 
mag bespreken. Mijn andere zoons 
weten wel van hun beperking, maar 
hebben er zelf weinig last van. Ze 
zijn zoals ze zijn.”
 
n  Door Sophia van der Zanden  

Anke Hurkmans (40) uit Venray is moeder van drie zonen van 9, 12 en 14 
jaar oud. De twee oudsten hebben een zeldzame stofwisselingsziekte. 
Zevenenhalf jaar geleden richtte Anke ‘Wauw speciaal voor jou’ op, een 
organisatie voor kinderen met een bijzondere hulpvraag. “Mijn motto is: 
‘Werk vanuit je hart!’”

IK HEB EEN GROOT ZORGHART
ANKES ZONEN HEBBEN EEN BIjZONDERE HULPVRAAG

“Dit is nu pas echt Wauw! 
Het is toch fantastisch dat 
iemand zo’n groot avon-
tuur durft aan te gaan en 
met succes, dat zegt ge-
noeg over de persoon zelf.”

SOPHIA VAN DER ZANDEN
activiteitencoördinator/
groepsbegeleidster
Wauw speciaal voor jou
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Jurs ouders, Roger en Alexandra, 
vertellen dat ze bij het horen van het 
slechte nieuws over Jur in eerste in-
stantie in een diep zwart gat vielen. 
“De eerste gehooronderzoeken 
gaven geen goede resultaten, maar 
we werden door alle betrokkenen 
gerustgesteld. Bij Adelante audio-
logie & communicatie in Blerick 
werd een uitgebreid onderzoek bij 
Jur gedaan. Zijn gehoorprobleem 
bleek ‘ernstig tot zeer ernstig’ te 
zijn en onze wereld stortte in”, 
vertelt Alexandra. “Ik zag pas echt 
hoe ernstig doof Jur is toen onze 
buren aan het verbouwen waren. Ik 
moest het harde geluid ontvluch-
ten, Jur reageerde totaal niet. De 
klap kwam hard aan. Zou Jur ooit 
kunnen praten? Hoe moest hij 
communiceren? Al die vragen gin-
gen door ons hoofd.”

GEZINSBEGELEIDING
“Bij Adelante zijn we vanaf het 
eerste moment goed opgevangen”, 
vult Roger aan. “We kregen direct 
gezinsbegeleiding. Elke week kwam 
een logopedist bij ons thuis om Jur 
en ons te helpen. Ze nam testen af, 
beantwoordde onze vragen en hielp 
ons aan cursussen gebarentaal. Op 
haar aanraden zijn we direct begon-
nen. Hoe sneller we met Jur konden 

communiceren, hoe beter. Met een 
baby gebaren is erg bijzonder. In 
eerste instantie kwam er weinig 
reactie, maar toen Jur een maand 
of tien was, leek hij voor het eerst 
het gebaar ‘mama’ te maken. Dat 
was een bijzonder moment.” 
Alexandra: “Tegelijkertijd ervoeren 
we onbegrip van de buitenwereld. 
Mensen zijn onbekend met gehoor-
problemen. Als ik in de supermarkt 
boven de kinderwagen stond te 
gebaren, werd ik aangestaard. De 
onwetendheid van mensen doet 
pijn. Ik heb liever dat mensen me 
vragen stellen; ik ben graag open 
over Jurs aandoening.”
 
CI’S ALS OPLOSSING
Jur kreeg hoorapparaatjes aange-
meten aan beide oortjes, maar die 
deden helaas hun werk niet. Toen 
startte een CI-traject. Alexandra: 
“Toen Jur 12 maanden oud was, 
werden twee CI’s geïmplanteerd in 
het Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht. Alle hoop was hierop geves-
tigd; we wilden het beste voor Jur. 
Na de operatie duurde het vanwege 
het afstellen een tijdje voordat hij 
daadwerkelijk iets kon horen. In-
middels hebben de CI’s hun werking 
meer dan bewezen.” Roger voegt 
toe: “Jur hoort vanaf fluistertoon 

bijna alles. Toch blijven wij ook met 
hem communiceren in gebarentaal. 
De CI’s zijn vooral een hulpmiddel. 
Als ze kapot gaan of als Jur ze niet 
in heeft, zoals ’s nachts of in bad, 
willen we ook met hem kunnen com-
municeren.” Alexandra: “Het is niet 
alleen bijzonder en mooi om zo’n 
kleintje met gebaren te zien com-
municeren, het is ook echt iets van 
ons samen, van ons gezin. Inmiddels 
wordt ook van gebarentaal gebruik-
gemaakt op het reguliere kinderdag-
verblijf waar Jur regelmatig is. Het 
is mooi om Jur te zien communice-
ren met goed horende kindjes. Hij is 
heel open, spontaan en sociaal, dat 
is echt zijn kracht.”

NORMAAL LEVEN
De verwachting is dat Jur in de 
toekomst naar het reguliere basis-
onderwijs kan. Het zal even tijd 
kosten om het jaar hoorachterstand 
dat hij heeft, in te halen. Hierna zou 
Jur moeten kunnen communice-
ren als ieder ander. “Door de goede 
behandeling en de fijne begeleiding 
vanuit Adelante ervaren we Jurs 
gehoorbeperking helemaal niet meer 
als beperking. Jur is een spontaan 
en vrolijk mannetje. Hij ontwikkelt 
zich als ieder ander kind. Inmiddels 
maakt hij al geluiden bij bepaalde 
gebaren. Wij hebben de situatie niet 
alleen geaccepteerd, maar vinden 
het ook normaal. We zijn zo trots als 
we zien hoe goed Jur alles doet!”

n  Door Jaimy Scholte

jur Cremers (2) uit Montfort is geboren met ernstige gehoorproblemen aan 
beide oren. Het reguliere gehooronderzoek vlak na de geboorte gaf aan-
leiding voor verder onderzoek. Inmiddels is jur twee jaar en kan hij met 
behulp van twee geïmplanteerde toestelletjes, CI’s genaamd, goed horen 
en communiceert hij via geluiden en gebarentaal.

HIj IS HEEL OPEN, SPONTAAN EN SOCIAAL
jUR IS GEBOREN MET ERNSTIGE GEHOORPROBLEMEN

“Alexandra en Roger heb-
ben een enorme drive om 
Jur te stimuleren in zijn 
communicatie met de om-
geving. Die drive heeft Jur 
gebracht waar hij nu is: hij 
is open naar zijn omgeving 
en communiceert super-
goed met ondersteunende 
gebaren! Jur is in dit gezin 
precies goed terecht geko-
men.”

LISETTE VAN WIjLICK
logopedist
Adelante
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“Als kind was ik niet graag thuis. 
Ik werd niet gezien en emoties en 
een eigen wil mochten er niet zijn. 
Daarom was ik veel buitenshuis en 
op ontdekking in mijn eigen fanta-
siewereld. Dan was er geen stress, 
maar rust. Door deze momenten 
overleefde ik als het ware. Ook als 
ik er nu aan terugdenk, geniet ik 
er nog van dat ik toen zo mijn rust 
vond.” 
 
ONBEGRIP
“Na het basisonderwijs heb ik spe-
ciaal onderwijs gevolgd. Men dacht 
dat ik niet kon leren, omdat ik vaak 
zat te dagdromen. Er werden testen 
gedaan, maar omdat men nog niet 
wist dat ik hoogbegaafd was, werd 
het aan andere dingen geweten. Ik 
hoorde in mijn omgeving vaak: ‘Dat 
snapt Bianca niet.’ Dat vind ik het 
ergste, dat niemand mij begreep. 
Je gaat zo aan jezelf twijfelen. Ik 
dacht dat mijn gedachten nergens 
op sloegen. Mijn zelfbeeld en zelf-
vertrouwen hebben zo’n klap gehad. 
Omdat ik thuis geen eigen wil mocht 
hebben, voelde ik dat dat elders ook 
niet mocht. Hierdoor kwam ik sek-
sueel misbruik en pesten tegen. Op 
de een of andere manier had ik toch 
altijd de kracht om door te gaan. Ik 
vroeg me als kind al af: ‘Wat zijn 

mensen eigenlijk?’ Vooral ook om-
dat het daar, met mensen, bij mij 
misging.” 

HOOGBEGAAfD
“In het laatste jaar van mijn 
SPW-opleiding kwam ik mezelf 
tegen. Als kind nam ik alles gewoon 
maar. Toen ik erachter kwam dat 
dingen die ik had meegemaakt, 
niet ‘gebruikelijk’ waren, stortte 
ik emotioneel in. In de psychiatrie 
hoopte ik hulp te krijgen. Er is veel 
gebeurd. Ik ben mensen kwijtge-
raakt en er werden steeds verkeerde 
inschattingen gemaakt. Hierdoor 
zat ik in een traject dat niet aan-
sloot bij wat ik nodig had. Ik raakte 
overspannen en het liep van kwaad 
tot erger. Uiteindelijk deed ik mijn 
eerste zelfmoordpoging. Toen kwam 
een hele omkering met IQ-testen. Het 
werd duidelijk dat ik hier verkeerd 
zat en ik moest gaan resocialiseren. 
Pas sinds mijn traumaverwerking 
vorig jaar voel ik me beter; ik kijk 
met andere ogen en kan dingen 
loslaten.” Pas sinds kort weet Bianca 
dat ze hoogbegaafd is. “Ik dacht al-
tijd: ‘Zo makkelijk kan het toch niet 
zijn?’ Hoogbegaafdheid verklaarde 
zoveel: waarom communicatie met 
mensen nooit goed ging en waarom 
ik in bepaalde situaties terecht-

kwam. Dat ik geen aansluiting vond, 
was niets psychisch, maar had te 
maken met mijn intelligentie.”

KRACHT VAN DE ONTMOETING
Bianca kwam met het Huis voor de 
Zorg in contact door het project ‘De 
kracht van ontmoeting’, waarin pre-
sentie centraal staat. “Toen ik hier 
kwam, heb ik mezelf een paar keer 
moeten knijpen. Het was fijn dat ik 
eindelijk werd gezien en gehoord 
door mensen die het beste met me 
voorhadden. Dat was ik niet gewend. 
Het project heeft mij uit mijn isole-
ment gehaald.” Momenteel volgt 
Bianca een opleiding in presentie-
leer en helpt ze zelf mensen. “Mijn 
eigen ervaringen helpen me anderen 
te bereiken. Ik wil mensen in isole-
ment op weg helpen naar het vinden 
van hun dromen. Ook in de diepste 
dalen is er een weg uit. Ik voel me 
nu super en sta ontzettend in mijn 
kracht. Het is een hele leerweg ge-
weest om niet alles te absorberen, 
maar bij mezelf te blijven. Mijn 
leven en dat van mijn kinderen is 
180 graden omgekeerd. Nu ik mezelf 
beter ken, begrijp ik beter wat zij 
nodig hebben. Spijt ken ik niet. Ik 
ben trots op waar ik nu ben geko-
men. Voorheen droomde ik van dit 
leven, maar nu zeg ik: het is geen 
droom meer, maar mijn leven. Ik 
leef nu gewoon mijn droom.”

n  Door Simone Brzezinski

Door haar niet-erkende hoogbegaafdheid belandde Bianca van Heel (41) uit 
Helden verschillende keren in haar leven in diepe dalen. Nu voelt ze zich 
sterker dan ooit. Ze helpt anderen vanuit haar ervaringen en de opleiding 
die ze volgt. “Ook al heb je in het diepste dal gezeten, er is altijd een 
weg uit.”

IK LEEf NU MIjN DROOM
BIANCA IS HOOGBEGAAfD

“Bianca is een sterke 
vrouw met grote ambities 
die ik ken via het project 
‘De kracht van ontmoe-
ting’. Nu ze vanuit haar ei-
gen kracht aansluiting bij 
zichzelf en de ander weet 
te vinden, lukt het haar 
om er vóór de ander te zijn 
door er mét de ander te 
zijn.”

MISjA RAMAKERS
adviseur 
Huis voor de Zorg
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“De gewone kinderopvang en ba-
sisschool waren geen optie. Door 
de chromosoomafwijking ben ik 
ernstig verstandelijk en lichamelijk 
beperkt. Ik had extra hulp nodig en 
mijn vader en moeder zochten die 
voor mij. Toen ik tweeënhalf jaar 
was, ging ik voor het eerst naar 
een speciaal kinderdagcentrum. 
Ik begon met één dag per week en 
bouwde dat binnen een jaar op tot 
vijf dagen. De eerste weken waren 
moeilijk voor mijn ouders. Ik was 
erg jong en kwetsbaar, dus ze von-
den het lastig om mij in het busje te 
zetten en letterlijk los te laten. Zelf 
voelde ik me snel thuis op het kin-
derdagcentrum. Omdat ik het leuk 
vond en het goed ging, werd het 
voor mijn ouders iets gemakkelijker 
om mij te laten gaan.”

AANVULLENDE ONDERSTEUNING
“Omdat ik bijna niets alleen kan, 
moet er vierentwintig uur per dag 
voor mij worden gezorgd. Mijn vader 
en moeder werken allebei, dus zij 
kunnen het niet alleen. Daarbij heeft 
mijn moeder een ongeluk gehad 
waardoor ze minder kan, dus gin-
gen ze op zoek naar aanvullende 
zorg en ondersteuning voor thuis. 
Mij verzorgen is een hele klus. Daar-
naast wil ik graag rondrennen, 

buiten spelen, trampolinespringen, 
fietsen, op mijn speelzolder spelen 
en klimmen, het liefst op dingen 
waar ik eigenlijk niet op kan. Ik zie 
geen gevaar, dat is ook niet handig. 
Mijn broer Tim is een schat en hij 
speelt graag met mij, maar niet al-
tijd. Papa en mama hebben begelei-
ders gezocht voor thuis. Als ik naar 
het kinderdagcentrum ga, komt 
Marjo mij ‘s morgens helpen met 
verzorging, aankleden en eten. Zij 
zorgt dat ik op tijd in het busje zit. 
‘s Avonds komt er ook vaak iemand 
voor de verzorging en om iets met 
mij te ondernemen. Dat vind ik leuk. 
Ik kan moeilijk met vrije tijd om-
gaan en wil altijd iets doen, maar 
dat kan ik nooit alleen. Om de week 
ga ik een weekend logeren. Ook ga 
ik sinds kort naar de ‘meidenclub’, 
de zaterdagopvang van PSW in mijn 
eigen dorp. Daar kan ik samen met 
andere meiden heerlijk spelen met 
spullen die ik leuk vind.” 

EEN TEAM
De zorg die Zoé vraagt, heeft geleid 
tot een divers en complex, op elkaar 
afgestemd geheel van hulpverle-
ning. “De ondersteuning wordt in 
goede samenwerking verleend door 
verschillende organisaties en the-
rapeuten. Zo hebben mijn ouders 

tijd voor zichzelf en voor Tim.” Die 
tijd is nodig om de intensieve zorg 
te blijven uitvoeren, af te stemmen 
en te organiseren. “Mijn vader moet 
altijd wel iets regelen voor mij. Daar 
gaat veel tijd in zitten. Laatst was de 
herindicatie een hele klus. Soms is 
het niet leuk, geloof ik, maar mijn 
ouders gaan er elke keer weer hele-
maal voor. Allemaal om het voor mij 
goed te doen. Dat vind ik knap.”

GENIETEN
“Ik geniet van de dingen die ie-
dereen voor mij regelt en wat ik 
daardoor kan doen. Het maakt me 
vrolijk. Ik laat papa en mama af en 
toe versteld staan van wat ik heb 
geleerd. Ik heb met ze afgesproken 
dat ze zoveel mogelijk met me om-
gaan als een twaalfjarige meid. Dat 
vind ik fijner dan als klein kind te 
worden behandeld en het maakt dat 
ik me beter en sterker voel. Papa en 
mama zeggen altijd: ‘We kijken niet 
ver vooruit en genieten samen van 
het hier en nu.’ Dat vind ik prima. 
Samen met iedereen die ons helpt, is 
het hier en nu dik de moeite waard!”

n  Door Tom Baetsen

Als Zoé jetten (12) uit Reuver als baby hartruis heeft, wordt een hartaf-
wijking geconstateerd. Een erfelijkheidsonderzoek volgt, waarbij men de 
zeldzame chromosoomafwijking IDIC-15 ontdekt. “De artsen konden niet 
voorspellen hoe mijn leven eruit zou zien. Papa en mama besloten te ge-
nieten van het hier en nu, dag voor dag.”

MIjN fAMILIE EN IK GENIETEN VAN HET NU
ZOÉ HEEfT EEN ZELDZAME CHROMOSOOMAfWIjKING

“Een begeleidster raakt de 
kern als ze zegt: ‘Zoé is een 
kwetsbaar, maar bijzonder 
meisje.’ Zij máákt gewoon 
dat organisaties gaan en 
moeten samenwerken om 
voor haar de best moge-
lijke zorg te regelen. Zoé’s 
krachtige ouders zijn de 
motor en spil in het ge-
heel.”

TOM BAETSEN
stafmedewerker 
medezeggenschap en 
communicatie 
PSW

“DE KRACHT ZIT IN HET SAMEN:
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www.ozodoeikmee.nl

www.daelzicht.nl
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Melissa woont bij haar ouders en 
broer. “Mijn vader is steigerbouwer, 
maar mijn moeder is altijd thuis. 
Zij verzorgt het huishouden. Ik hoef 
zelf niet mee te helpen. Ik ben 
graag thuis. We hebben ook een 
hond, Killer, die ik elke dag verzorg. 
Ik ben geboren met een vergroeiing 
aan mijn rechteronderarm, waar-
door die dun is. Mijn hand is klein 
en heeft drie vingers. Toch kan ik 
er alles mee. Ik ben dat van kleins 
af aan gewend. Als mensen er iets 
over zeggen, dan leg ik uit dat ik zo 
geboren ben.”

VOETBAL
“Ik heb een lange tijd een K3-kamer 
gehad, maar met de kerst heb ik 
een nieuwe slaapkamer gekregen 
van mijn ouders. Het is een echte 
voetbalkamer met oranje behang, 
voetballijnen op de vloer en een 
voetballamp. Ik zou ook graag eens 
naar het voetbalstadion gaan. Tot 
mijn twintigste ging ik naar de 
Parkschool in Sittard. Daar heb ik al-
les van sport en de keuken geleerd. 
Vooral het voetballen vond ik leuk. 
Ook heb ik daar geleerd om met geld 
om te gaan.” 

OZODOEIKMEE
“Na de Parkschool ging ik naar een 

Dagcentrum van Daelzicht. Daar 
waren veel creatieve activiteiten 
en ik heb er ook in toneelstukken 
gespeeld. Dat was erg leuk. In de 
keuken van dat centrum ruimde ik 
de afwasmachine in en uit. Tussen 
de middag dekte ik met een vriend 
van me de tafels. 
Nu ga ik al een tijd naar een 
buurthuis van OZOdoeikmee. Een 
busje komt me thuis ophalen. De 
eerste keer dat ik erheen ging, was 
het best spannend, maar ik werd 
goed opgevangen door een mede-
werkster van het buurthuis. Zij heeft 
toen duidelijk uitgelegd wat we 
gingen doen. Er wordt veel gesport 
vanuit het buurthuis, bijvoorbeeld 
voetbal en karate, en dat doe ik 
graag.”

DAELZICHT
“Daarnaast ga ik ook vaker vanuit 
het buurthuis werken bij Daelzicht 
in Heel. Daar help ik mee in de 
horeca bij allerlei activiteiten. Ik 
werk dan vooral in de bediening; 
ik breng mensen hun drankjes en 
serveer hapjes. Vieze tafels maak ik 
schoon en ik haal koffie uit de grote 
koffiezetmachine. Als ik daar werk, 
ben ik te herkennen aan mijn mooie 
schort. Eigenlijk vind ik al het werk 
in de horeca leuk. Het fijne aan 

werken in de horeca is het vele 
contact met mensen.”

GELUKKIG LEVEN
“Ik computer ook graag. Vaak chat ik 
op Facebook met vrienden of colle-
ga’s. Onze hond is het belangrijkste 
in mijn leven. Hij luistert heel goed 
naar me. De belangrijkste mensen in 
mijn leven zijn mijn ouders, broer, 
opa en oma. Met mijn oma ga ik wel 
eens mee kienen. We hebben al best 
vaak prijzen gewonnen. Ook heb ik 
in de wijk waar ik woon veel vrien-
dinnen met wie ik veel contact heb. 
Een relatie heb ik niet en dat hoeft 
voor mij ook niet. Ik ben er gewoon 
niet mee bezig. Ik heb ook geen be-
hoefte om op mezelf te gaan wonen. 
Bij mijn ouders thuis ben ik gelukkig 
en ik hoop er zo lang mogelijk te 
kunnen blijven wonen. Ik denk liever 
niet na over wat er in de toekomst 
met mijn ouders zou kunnen gebeu-
ren. Het zou fijn zijn als ik met ande-
re mensen kan blijven werken. Ik zou 
ook graag op vakantie willen gaan 
om mooie dingen te zien en leuke 
dingen te doen. Ik ben erg tevreden 
en gelukkig met mijn leven!”

n  Door Rick Ursem

Melissa Rietbergen (24) uit Geleen heeft weinig last van de vergroeiing 
aan haar rechteronderarm. Ze helpt zonder problemen mee in de bedie-
ning op een locatie van OZOdoeikmee. “Het leuke aan werken in de horeca 
is dat je met een heleboel mensen contact hebt.” Ook haar verstandelijke 
handicap vormt geen obstakel.

IK KAN ALLES GEWOON DOEN
MELISSA HEEfT EEN VERGROEIING AAN HAAR ARM

“Melissa staat volop in 
het leven en ziet eerder 
mogelijkheden dan onmo-
gelijkheden. Ze gaat prima 
om met haar lichamelijke 
ongemak, zelfs zo goed dat 
ze aangeeft er helemaal 
geen last van te hebben. 
Contacten met andere 
mensen vindt ze heel be-
langrijk en door haar open 
karakter legt ze makkelijk 
contact.”

RICK URSEM
Medewerker 
MultiMedia-Werkplaats
OZOdoeikmee

 
“WERKEN IN DE HORECA IS HET HELEMAAL VOOR MIj!”
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Eigenwijsheid is immers niet te 
kopiëren…
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WIE IS REËLLE?

Deze Krachtenbundel is een ini-
tiatief van Reëlle Communicatie 
uit Valkenswaard. Bij Reëlle’s 
communicatiebedrijf werken 
professionals met levenswijs-
heid. Ieder van ons is gedreven, 
vakbekwaam én ervarings-
deskundig. Dat is onze eigen 
wijsheid. Eigenwijsheid die wij 
graag delen.

EIGENWIjSHEID. HET ZIT IN ONS.

 

 

  

                                   
MEER VERHALEN LEZEN?

Ga naar www.reelle.nl/eigenwijzer 
Selecteer alle verhalen die jij wilt lezen!

ONTDEK HET GEHEIM 
ACHTER DE KRACHTENBUNDEL  !
 
                             

                             Ontvang alle weetjes! 
                                Download de wijzer:                                     
                                www.reelle.nl/vertelwijzer

DEEL DE VERHALEN!

Reageren? Like ons op Facebook en
ontvang een Krachtenbundel om 
cadeau te doen!

www.facebook.com/reellecommunicatie

ZELf OP PAD VOOR 
DE KRACHTENBUNDEL?

Ontmoet mensen in hun eigen omgeving en 
haal hun verhaal op. Ervaar zelf hoe waarde-
vol dit is en krijg op een bijzondere manier 
inzicht in Kracht! Bel Marieke

®
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GEMEENTE PEEL EN MAAS, WETHOUDER RAF JANSSEN
“Lees deze bundel en ervaar de kracht van verhalen!”

GEMEENTE BEESEL, WETHOUDER BRAM JACOBS 
“Dit zijn de verhalen van mensen die inspireren om kansen 
en mogelijkheden te grijpen. Door de bundeling van deze 
verhalen is er een veelheid aan kracht in beeld gebracht. Zo 
is deze bundel een voorbeeld van het gewoon samen doen.”

GEMEENTE VENRAY, WETHOUDER LUCIEN PEETERS
“Het is een voorrecht om zo’n inspirerend verhaal van een 
kwetsbare burger, met haar eigen kracht en kwaliteiten, 
op te mogen tekenen.”

GEMEENTE HORST AAN DE MAAS, WETHOUDER BIRGIT OP DE LAAK
“Wij zijn als wethouders enorme geluksvogels; het was een 
eer om deze prachtverhalen te verzamelen. De Krachten-
bundel is het bewijs dat kwetsbaarheid en kracht onlosma-
kelijk met elkaar zijn verbonden.” 

GEMEENTE VENLO, WETHOUDER VERA TAx
“Deze bundel brengt de kracht die in mensen en onze 
samenleving zit op een prachtige manier in beeld.’’

GEMEENTE GENNEP, WETHOUDER ED VANDERMEULEN
“Geweldig inspirerend om te lezen hoe kwetsbare men-
sen ieder voor zich de kracht vinden om met beperkingen 
positief in het leven te staan. Mooi dat we dit als regio 
Noord-Limburg samen uitdragen!”

GEMEENTE BERGEN, WETHOUDER LIA ROEFS
“Iedereen zoekt op zijn eigen manier naar geluk. In dit 
boekje staan daarvan prachtige voorbeelden. Ik vind het in-
spirerend dat mensen ook in moeilijke situaties zó positief 
tegen het leven aan kunnen kijken.”

 


