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Hallo allemaal,
Ik ben Ellen Diepemaat. Ik ben 34 jaar oud en woon al vanaf 2003 in
Varsseveld. Eerst woonde ik op de Hoeksteen. Daarna, 1 november 2006, 
ben ik op de Houtdreef komen wonen. Ik woon er nog steeds met veel 
plezier. En heb het er enorm naar mijn zin daar. Lekker een eigen plekje, 
heerlijk is dat.

Ik werk 5 dagen in de week. Waarvan 4 dagen bij de Coop in  
Varsseveld. Verderop in de Horizon vertel ik daar wat meer over.  
Om de 2 weken ga ik ook nog op woensdag naar Werk & 
Activiteiten Gendringen/Ulft.

In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag een stukje de natuur in.  
Heerlijk in de frisse wind. Familie en vrienden zijn belangrijk voor  
mij. Muziek luisteren doe ik ook graag. En ik kijk graag naar series 
op tv. Zoals Goede Tijden Slechte Tijden. En programma’s over 
bijvoorbeeld bizarre slapers of eters. En af en toe een tekenfilm, 
daar kun je niet te oud voor zijn :-).

Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen vertellen over mijn leven 
en vrije tijd. 

Veel leesplezier! 

Groeten van Ellen Diepemaat

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die Estinea ondersteunt. De volgende Horizon verschijnt eind 2016. 
Mail voor 15 september je bijdrage naar communicatie@estinea.nl. Schrijf in maximaal 6 regels je eigen 
tekst. Een leuke foto meesturen is natuurlijk ook belangrijk. De foto moet van goede kwaliteit zijn. We 
kijken wat we uit alle inzendingen kunnen plaatsen. 

Tekst en eindredactie: Anne-Marieke Vreeman, Hanneke Schuurmans en Kim Elferink.
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Stan Bouman
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Mijn naam is Lisa Scheltens. Ik doe 
verschillende dingen bij Estinea, team 

Samen Sterk! en het LFB. En zo nu en dan 
werk ik mee aan de Horizon. Dit keer heb 
ik een collega van de LFB vragen gesteld 
over Het VN-verdrag. Ik vond het leuk om 
haar te interviewen maar ik vond het ook 

wel lastig omdat ik het nog steeds wel 
moeilijk vind om te onthouden waar het 

VN-verdrag nou precies over gaat.

Wie werkten mee?
Dit keer werkten Lisa en Brenda mee aan het maken van de Horizon. 

Hieronder vertellen ze je er kort iets over. 

Hallo, Ik ben Brenda van Hemert. 
Ik ben 25 jaar en woon in Aalten. 
Ik heb de zus van Angela vragen 

gesteld over het lievelingsplekje van 
Angela. Ik vond het echt superleuk. 
Ik zou nog wel een paar keer mee 
willen doen. En ik vind het erg leuk 

dat ik in de Horizon kom. 

Wil jij meehelpen met het maken van de volgende Horizon? 
Meedenken over wat er in moet komen? Wil je vragen 
bedenken? Samen een interview doen? Of misschien wil je 
je wel op een andere manier helpen? Dat kan. Je leert er 
veel van en het is ook nog eens leuk om te doen!

Geef je op!
Bel naar Anne-Marieke Vreeman 088 49 50 161 of stuur 
een mailtje naar anne-marieke.vreeman@estinea.nl. 

Ook meehelpen? Leuk!

De Verenigde Naties willen dat alle landen goede 
afspraken maken over het meedoen van mensen met 
een beperking in de samenleving. Daarom zijn er in 
2006 afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in 
een verdrag. 

Veel Europese landen zijn het eens met dit verdrag. 
Deze landen hebben hun wetten en regels aangepast 
waardoor mensen met een beperking dezelfde 
rechten hebben als iedereen. Op 21 januari heeft ook 
de Tweede Kamer namens Nederland het verdrag 
bevestigd. 

Maar wat betekent dit nu? Lisa Scheltens vraagt het 
aan de LFB. Dit is de belangenvereniging door en 
voor mensen met een verstandelijke beperking.  

LFB: ‘Mensen met een beperking willen meedoen 
als ieder ander. Te vaak krijgen ze te maken met 
uitsluiting. Op allerlei terreinen is sprake van ongelijke 
behandeling. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met 
het openbaar vervoer, niet terecht op de opleiding 
van hun keuze of geen baan vinden die bij ze past. 
Ook is informatie op veel websites niet geschikt of 
niet goed toegankelijk voor hen. Met het bevestigen 
van het verdrag moet dit allemaal gaan veranderen 
en verbeteren.’

‘Wanneer jij door bijvoorbeeld een onleesbare 
website van de gemeente niet goed kunt meedoen 
dan kun je dit daar nu melden. De gemeente moet 
daar dan ook écht iets mee doen. Je moet als klager 
nu echt serieus genomen worden.’ 

Lisa: ‘Maar wat verandert er voor mij?’
LFB: ‘Dat ligt voor iedereen anders. Iedereen 

heeft andere wensen of behoeftes wat betreft het 
meedoen in de samenleving. Het belangrijkste is 
dat gemeenten, bedrijven en instanties zich door dit 
verdrag meer bewust worden van de mogelijkheden 
die mensen met een beperking wél hebben. Zodat 
zij hun eigen kwaliteiten en talenten steeds beter 
en verder kunnen ontwikkelen en inzetten. Op zo’n 
manier dat zij er zelf wat aan hebben én zodat de 
samenleving er wat aan heeft.’  

Bijdrage van Lisa Scheltens

Het VN-verdrag voor 
mensen met een beperking

In de Verenigde Naties werken 
bijna alle landen van de wereld samen. De landen maken samen afspraken over vrede, veiligheid en 

mensenrechten. 
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Kort nieuws Nieuwe filmpjes 
Tom en Tjerk
Ken jij de filmpjes van Tom en 
Tjerk al? Tom en Tjerk gaan 
samen op pad om te kijken 
hoe mensen die ondersteuning 
krijgen van Estinea meedoen. 
In het nieuwste filmpje nemen 
ze een kijkje bij Lars. Lars zit 
in een rolstoel en kan niet 
praten. Toch kan Lars zich heel 
goed verstaanbaar maken! 
Benieuwd hoe? Neem dan een 
kijkje op www.estinea.nl of op 
ons YouTube kanaal.  

Nieuwe website voor Stichting 
Vrienden van Estinea
Stichting Vrienden van Estinea heeft een 
nieuwe website! Op maandag 18 april 
ging de website live. Op de 
website kan je lezen wat voor 
projecten Stichting Vrienden van 
Estinea heeft gerealiseerd. Ook 
kan je bijvoorbeeld lezen hoe 
jullie locatie een aanvraag kan 
doen. Neem snel een kijkje: 
www.vriendenvanestinea.nl. 

Wij gaan Prokkelen!  
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking 

én iemand zonder. Dat kan een ontmoeting tussen twee mensen zijn, maar ook in een 

groep. Iedereen kan meedoen en het kan overal plaatsvinden: in buurten, bedrijven, bij een 

speeltuinvereniging of op een boerderij. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, 

dat is waar Prokkelen om draait.

Er is een speciale Prokkelweek. Deze week is van maandag 6 juni tot en met zaterdag 11 

juni. Tijdens deze week worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Ook binnen Estinea. 

Zo gaan Johan Vos en Lemanthia Berendsen een dag op stage bij de Eerste en Tweede 

kamer in Den Haag. Ze gaan een kijkje nemen op het Binnenhof, krijgen een rondleiding, 

ontmoeten andere mensen en mogen vragen stellen aan de mensen van de Eerste en 

Tweede kamer. Hartsikke leuk dus! W&A Bartelinkslaantje organiseert een diner voor de 

buurt en de Estinea sportdag op 11 juni in Aalten is ook een echt Prokkel-evenement. En er 

gebeurt nog veel meer. Volg daarvoor de Facebookpagina van Estinea en neem eens een 

kijkje op www.prokkel.nl.

Samen genieten van muziek
Wat een genieten was het vrijdagavond 
8 april! Muziekvereniging de Eendracht 
uit Aalten gaf een prachtig concert 
voor mensen uit gemeente Aalten die 
ondersteuning krijgen van Estinea. Maar 
ook de bewoners van Careaz en Marga 
Klompé waren uitgenodigd. In totaal 
waren er wel 150 mensen die genoten 
van een swingend concert! 

6 7



Zelf beslissen
Dylan Wanink is 15 jaar en woont op de Slaadreef in 
Aalten. Zijn ouders en zus zijn erg blij dat hij met een 
oogbesturingscomputer aan de slag kan. ‘Hij kan 
eindelijk zelf beslissen welk spel hij wil spelen. Niet 
zoals andere kinderen op een telefoon. Dylan heeft 
hiervoor zijn ‘mobiel’, deze bijzondere computer.’ 

Trots
De ouders van Dylan kijken trots toe. Dylan zit achter 
een groot scherm waarop een spel zichtbaar is. Hij 
heeft dit spel zelf uitgekozen. Een waterspel. Dylan 
stuurt met zijn ogen de waterslang naar een zaadje 
en mikt precies de waterstraal op het zaadje. Er 
floept een bloem uit de grond. De bloem groeit door 
het water. Zijn ouders en zusje reageren enthousiast. 
Wat kan hij dat goed. Manou, zijn zusje, is onder de 

indruk. Vroeger keek hij mee als zij een spelletje op 
de pc deed. Nu is het net andersom. Of ze doen nu 
samen iets.  

Geweldig dat hij nu ook een 
‘mobiel’ heeft!
Dankzij het project ‘Open mijn wereld’ is er heel veel geld ingezameld door de Vrienden 
van Estinea. Hierdoor kon Estinea 5 oogbesturingscomputers en 5 vloerprojectoren kopen. 
Zo kunnen mensen met een ernstige beperking, ieder op zijn eigen niveau, leren of spelen. 

Slimmerik
Dylan is een slimmerik: hij kreeg het scherm voor zijn 
neus en heeft zelf ontdekt hoe hij met zijn ogen de 
activiteiten op het scherm kon besturen. Hij krijgt 
er steeds meer plezier in. In het begin had hij na 5 
minuten al genoeg van de computer. Nu speelt hij 
er al 20 minuten mee. En hij leert er steeds meer op. 
De computer helpt Dylan ook op een andere manier. 
Hij zoekt meer contact en laat merken dat hij met de 
computer aan de slag wil. Zo leert hij steeds meer 
voor zichzelf op te komen en aan te geven wat hij wil.  

Zelfstandiger
De ouders vinden het mooi om te zien hoe Dylan 
steeds meer kan met hulp van nieuwe technieken 
zoals deze computer. Zijn moeder vertelt dat hij altijd 
al graag tv keek vanwege de beelden en kleuren. Ze 
vervolgt: ‘Vroeger had Dylan zijn zusje of mij nodig 
voor een spelletje. Nu niet meer. Nu heeft hij ontdekt 
dat hij zelf invloed heeft op dat wat er zich op het 
scherm afspeelt. Ik ben trots op hoe hij er zo een klein 
stukje zelfstandigheid bij heeft gekregen. Het is ook 
voor hem een verrassing dat hij nu ook interactief 
bezig kan zijn. Hij is echt gegroeid.’ 

Vloerprojector
Begeleider Silke Lensink vertelt dat er naast de 
oogbesturingscomputer ook een vloerprojector 
op de Slaadreef is. Silke: ‘Hierbij verschijnt er op de 
vloer een filmpje met muziek en met plaatjes. Deze 
plaatjes reageren op bewegingen. Door naar een 
plaatje te grijpen verandert het beeld. Dylan gebruikt 
de vloerprojector niet maar andere bewoners van de 
Slaadreef wel.’  

Dylan speelt 
een spel met 

gekleurde blokjes.

Zus Manou kijkt met Dylan mee.

Tip van Dylan’s vader:
Als je de kans krijgt om met de oogbesturing of de vloerprojectie aan de gang te gaan, 
pak het dan met beide handen aan. Omdat elke verbetering, hoe klein dan ook, een 
verbetering is. 

Je kunt kiezen of je wilt spelen of 
leren. Voor iedereen zit er iets bij. 

Lekker liggen en genieten bij 
de vloerprojector. 

Optimaal gebruik
Stichting Vrienden van Estinea zorgde 
voor het geld waarmee deze systemen zijn 
gekocht. Lees in het bericht op de website 
van Estinea meer over hoe ze binnen en 
buiten Estinea optimaal ingezet worden: 
www.estinea.nl/optimaalgebruik.
Ook vind je er een filmpje over! 
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Spelletje
’s Avonds vind ik het 
gezellig om een spelletje 
te doen. Bijvoorbeeld een 
potje sjoelen.  

Een dag op stap met

Aan het werk
Het is leuk om zo nu en dan een praatje 
te maken met klanten bij de Coop. 

Als je weet hoe iemand z’n dag eruit ziet, kom je veel over diegene te weten. 
De redactie van de Horizon ging een dag op stap met Ellen Diepemaat.

Avondeten 
’s Avonds eet ik altijd mee met de 
groep. Dat is gezellig: lekker praten 
over wat je die dag allemaal hebt 
gedaan. 

Taart bakken
Ik vind het leuk om te bakken. 
Deze taart heb ik gemaakt 
voor de Open Dag van Zorg en 
Welzijn van dit jaar. 

Koningsdag 
Dit jaar ben ik met Koningsdag naar het 

dorp geweest. Met zo’n gek hoedje . 

IJsje
Ik houd van fietsen. Met mooi weer 

fietsen we weleens met een aantal 

bewoners naar Terborg voor een 

lekker ijsje van Daisy’s. 

Neppaard 
Vlak bij Varsseveld ligt koffieboerderij Groot 
Nibbelink. Daar fiets ik ’s avonds weleens 
naar toe. Je kunt er leuke foto’s maken met 
neppaarden en nepkoeien.  
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In memoriam
Louis Derksen 
26 oktober 1953 – 21 januari 2016

Zoekend en dwalend in gedachten
Nu de rust gevonden 

We zullen je aanwezigheid missen. 

Bewoners, vrijwilligers en team 
Meijersweg

Marijke Bosma   
27 juli 1965 – 6 november 2015

Marijke was een vrolijke noot. Altijd 
een lach op haar gezicht en altijd 
goede zin. Ze maakte ons blij. Tijdens 
haar ziekbed werd duidelijk dat ze 
een vechter was, maar helaas heeft 
ze de strijd niet kunnen winnen. 
Negen jaar lang heeft ze op de 
Oostervoort gewoond. We missen 
je allemaal Marijke. 

Bewoners en medewerkers 
Oostervoort

Beste Beatrijs, 

Wij wonen aan de CF Klaarstraat in Enschede. We 
hadden even een vraag over het Jubelfeest. Waarom 
wordt het altijd in de Achterhoek gehouden? Nu leek 
het ons een leuk en goed idee om het ook een keer 
in Twente te houden. Omdat je ook daar genoeg 
locaties van Estinea hebt. Graag hopen wij weer wat 
van u te horen.

Met vriendelijk groet Angelique Stegehuis, Dionne 
Bousema en Mirjam Manig

Brief aan Beatrijs

Beste Angelique, Dionne en Mirjam, 

Wat goed dat jullie dit zo vragen! We hebben gekozen 
om enkele evenementen centraal te blijven doen: 
de sportdag, het jubelfeest, het belevingsfestival en 
de kerstkerkdienst. Deze evenementen vinden nu 
eenmaal plaats in de Achterhoek. Hier komen we 
ook oorspronkelijk vandaan. We proberen deze 
organisatie-evenementen wel altijd zoveel mogelijk 
in het midden te houden. Dat het vanuit Twente toch 
‘voelt’ als ver weg, dat kan ik goed begrijpen. Ik hoop 
dat desondanks de mensen uit Twente zullen blijven 
komen voor dit mooie feest!

Maar… ik heb ook gehoord dat jullie in Twente graag 
iets “eigens” zouden willen. Dat snap ik heel goed. 
Daarom hierbij mijn vraag aan jullie: Waar zouden 
jullie dan aan denken? Wat voor ideeën hebben jullie 
hierover? Ik hoor het graag, zeker wanneer het iets 
helemaal nieuws is!

Hartelijke groet, 

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed idee 

en wil je dat vertellen? 
Stuur dan een mail naar  

communicatie@estinea.nl. 
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Maatje gezocht
Hallo allemaal! Mijn naam is Nena van der 
Linde, ik ben 25 jaar en woon aan de Laan 
van Schuylenburch in Silvolde. Ik werk als 
receptioniste bij dagcentrum De Regenboog in 
Doetinchem. Ik ben op zoek naar een maatje/
vriendin om samen leuke dingen te doen zoals 
naar GTST kijken, muziek luisteren en mandela’s 
kleuren. Of fietsen, shoppen en gezellig koffie 
drinken en kletsen. Lijkt het jou leuk om samen 
dingen te doen? Neem dan contact op met 
Laan van Schuylenburch via 088 – 49 50 580 of 
team.laanvanschuylenburch24@estinea.nl. Wie 
weet kunnen we dan eens kennis met elkaar 
maken! 

Engelbert 80
Op dinsdag 2 februari werd Engelbert Schenk 
80 jaar. Dat ging niet onopgemerkt voorbij! ‘Op 
zondag heb ik mijn 80-jarig feest groots gevierd. 
Familie, collega’s, huisgenoten, mijn vrijwilligers 
en medewerkers van de Stationsstraat hebben 
dit feest samen met mij gevierd bij restaurant ‘t 
Noorden. Dat was een onvergetelijke dag!’ vertelt 
Engelbert. ‘Op dinsdag, toen ik echt jarig was, kwam de burgemeester op de koffie! Dat was een hele grote verassing waar ik erg van genoten heb! Gelukkig heb ik nog een mooi fotoboek, zodat ik nog regelmatig kan terugkijken op deze dagen.’ 

Gedichtenbundel voor Janneke
Vorig jaar stond Janneke Siemerink op de achterpagina van 
de Horizon. Zij vertelde over haar passie: gedichten schrijven. 
En over haar wens de gedichten te bundelen in een boek. En 
nu is het zover! Het is een mooi boekje geworden. Het heet 
Levensgeluk – Rust in mijn hoofd. Het is via internet te koop bij 
www.boekscout.nl. 

Kaarten maken
Dag allemaal! Anderhalf jaar geleden ben ik verhuisd 

van de Julianastraat naar de Weversstraat in Dinxperlo. 

Ik wil jullie laten weten dat ik hier heel fijn woon. Ik maak 

heel veel mooie kaartjes, dit doe ik samen met mijn 

vrijwilligster Janny. Ik ga naar de cursus kaart maken 

bij De Ahof in Aalten en naar handwerkcursus. Je kunt 

bij mij altijd een kaartje kopen! Bijvoorbeeld voor een 

verjaardag, voor kerst en nog veel meer! Groetjes van 

André Kruizinga

Vertel het maar

45 jaar bij Estinea
Dit is Gerrit Gijsbers. Gerrit woont 
al ruim 45 jaar binnen Estinea! Een 
geweldige mijlpaal!
Gerrit vierde in september zijn 87ste 
verjaardag. Nog steeds blijft hij begaan 
met de landelijke politiek, de kerk en 
het nationaal en internationaal voetbal. 
Hulde voor deze goedlachse en altijd 
geïnteresseerde, vitale man! Op naar 
nog veel meer jaren!

Feestje
Wij zijn de bewoners van ’t Zevenhuis. 
Ieder jaar rond Sinterklaas gaan wij een 
avond wat leuks doen met zijn allen. Dit 
keer was het een gezellige muziekavond. 
Ben Bruil kwam met zijn keyboard en 
zong liedjes van Frans Bauer, K3, Jan Smit 
en nog véél meer. We hebben gedanst, 
gezongen en de polonaise gedaan. Ook 
stond er veel lekkers op tafel waarvan we 
konden snoepen. Het was een hele leuke 
en gezellige avond.
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Uit de 
koker van
Ellen Diepemaat heeft bij de Coop 

in Varsseveld een begeleid werken 

werkplek voor 4 dagen in de week. 

Ze werkt daar met heel veel plezier 

en vertelt je er graag meer over.

‘Ze is d’r 
ene van ons’
Fieneke Hulshof (begeleid werken) heeft ervoor 
gezorgd dat ik hier kon werken. De mensen van  
Coop vroegen of ik in de slagerij wilde gaan 
werken. Ik dacht eerst: de slagerij is niks voor mij. 
En nu werk ik er alweer 4 jaar. Ik ben op 5 maart 
2012 begonnen en ga nog steeds met heel veel plezier naar mijn werk!

Ik heb hele leuke collega’s. Waarmee je kunt lachen, gieren en brullen. Doordat we het zo gezellig hebben, 
vind ik het ook fijn. Ik heb een hele goede klik met Kim. Zij is een collega en nu ook mijn nieuwe vrijwilliger. 
Met haar ga ik leuke dingen doen.

Ik help slager Marcel met het in- en verpakken van het vlees. Ook zorg ik dat de vleeswaren netjes uitgestald 
liggen in de vitrine. En natuurlijk help ik met opruimen en schoonhouden van de werkplek. Marcel heeft 
mij heel veel geleerd. Door hem weet ik hoe je netjes en schoon moet werken. Ik moet daarom ook altijd 
bedrijfskleding aan. 

Werken (leren)
Fieneke: ‘Dit is een mooi voorbeeld van werken en leren. Een goede werkplek staat of valt met de 
begeleider op de werkplek. Marcel heeft erg veel plezier in zijn taak. Hij heeft op een prettige manier 
Ellen de beginselen van het slagersvak geleerd. Ellen leert en groeit zichtbaar. Als je daarbij ook nog 
eens leuke collega’s hebt, kan er niet zoveel meer mis gaan met je werkplek.’ Slager Marcel voegt daar 
aan toe: ‘Ze is d’r ene van ons’. En haar collega’s besluiten: ‘Duimen omhoog voor Ellen!’ 

Soms ben je teleurgesteld of boos. Of zit je met een vraag of 
probleem. Misschien heb je een vriend(in) of familielid met wie je 
erover kunt praten. Misschien kan je persoonlijk begeleider je helpen. 
Kom je er niet uit? Vind je het te moeilijk om er over te praten of denk 
je dat anderen je niet begrijpen? Vraag dan de vertrouwenspersoon 
om hulp.  

Esseline McKenzie is de vertrouwenspersoon bij Estinea. Hieronder 
geeft zij een voorbeeld van hoe ze je kan helpen. In dit voorbeeld zijn 
de namen verzonnen. 

De vertrouwens-
persoon is er 
voor jou!

‘Piet krijgt ondersteuning van Estinea. Piet heeft een nieuwe 
persoonlijk begeleider. Dit is Jan. Jan maakt overal een grapje van 
en Piet voelt zich niet serieus genomen en hij durft nu niet tegen 
Jan te zeggen dat hij een andere persoonlijk begeleider wil. Jan 
maakt er dan toch weer een grapje van. 

Piet wist niet wat hij moest doen. Uiteindelijk belde hij daarom met 
mij. Samen praatten we en zochten we uit wat Piet zou kunnen 
helpen om het toch te zeggen tegen Jan.

Piet kwam zelf met een goede oplossing. Hij zou zijn oude 
persoonlijk begeleider het probleem vertellen. Hij zou haar vragen 
of ze met hem en Jan samen wilde gaan zitten om het probleem te 
bespreken. 

Piet vertelde me nog dat hij slecht uit z’n woorden komt wanneer 
hij zenuwachtig is. Ik heb daarom zijn probleem duidelijk 
opgeschreven en dit naar Piet verstuurd. Piet kon nu zelf weer 
verder.’

Wil je meer weten of heb je ook iets waar je niet uitkomt? 
Neem dan contact op met Esseline. Ze is er voor jou! Esseline McKenzie, 
telefoon: 06 33 87 07 06, e-mail: e.mckenzie@upcmail.nl

Esseline McKenzie
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Leren 
is leuk

Vriendschap, 
Relaties en Seksualiteit
Hoe knoop je een gesprek aan? Hoe vertel je iemand dat je hem of haar leuk vindt? Hoe  
vraag je verkering? Waar komen kinderen vandaan? Allemaal vragen die Harry Mengerink ook 
had. In de cursus Vriendschap, Relaties en Seksualiteit kreeg hij antwoord op dit soort vragen. 
En hij leerde om erover te praten met mensen die hij vertrouwt.

Harry heeft zich goed voorbereid op ons gesprek en 
is enthousiast: ‘Ik was verlegen en wist niet goed hoe 
ik een praatje moest beginnen. Zeker bij een leuke 
vrouw’, zegt hij. ‘Ik heb hier met Suzan Adelerhof 
over gepraat, mijn persoonlijk begeleider. Zij stelde 
voor de cursus Vriendschap, Relaties en Seksualiteit 
te volgen. Eerst vond ik heb best moeilijk om open 
te praten in de groep. En het was spannend om een 
cursus te volgen. Nu ben ik blij dat ik nieuwe mensen 
heb leren kennen.’ 

Lesmap
Harry pakt een map en vertelt verder: ‘Kijk, bij de 
cursus hoort een map. Die heb ik helemaal ingevuld. 
Elke les hadden we een ander onderwerp. Soms 
deden we daarover dan een spelletje, soms trokken 

we een kaart en praatten erover. Suzan kreeg van de 
leercoach Soraya Dute-Wittenbroek een lesverslag. 
Als ik iets niet begreep tijdens de training kon Suzan 
het me daarna nog een keer uitleggen. Dat was erg 
fijn.’

Stel vragen
De cursus heeft Harry veel opgeleverd. Suzan: ‘Naast 
de praktische kennis heeft Harry tijdens de cursus 
echt geleerd om vragen te stellen. Aan mij. Of aan 
naaste familie. Het is mooi om te zien wat dit met zijn 
zelfvertrouwen doet. En binnenkort kunnen we ook 
met de iPad gericht op zoek naar nuttige informatie 
en filmpjes wanneer Harry nog vragen heeft.’ 

De cursus
Leercoach Soraya vertelt: ‘Een cursusgroep bestaat uit 6 tot 8 personen. We 
hebben vooraf eerst een gesprek: Wat wil je leren? En waar moeten we rekening 
mee houden? In de eerste bijeenkomst maken we samen afspraken over de privacy. 
Daarna starten we en praten we over vriendschap, verkering, je lichaam, zoenen, 
hoe je iemand mee uit vraagt. Dat is niet voor iedereen makkelijk. Na 8 lessen 
hebben we een terugkomavond. Dan krijgen de deelnemers het certificaat.’ 

Het is een gezellige boel aan tafel bij café Schiller in Aalten. Er zit een groep vrienden die elkaar 
heeft leren kennen tijdens de weerbaarheidstraining. Ze hadden allemaal dezelfde wens; 
elkaar blijven zien na de training. En dit is gelukt. Met begeleiding van vrijwilliger Stien zien 
Henk, Marco, Christian Winy, Joop, Rob en Gera elkaar regelmatig.

Onder de 
mensen

We hoeven ons niet anders 
voor te doen dan we zijn 

Een klik met elkaar
De groep is sinds 2013 bij elkaar. Tijdens de 
terugkomdag van de weerbaarheidstraining 
ontstond er een klik tussen een aantal deelnemers. 
De leercoach vroeg of er behoefte was elkaar 
vaker te zien. Een paar deelnemers wilde dat wel en 
sindsdien zijn ze bij elkaar. 

Met dank aan Stien
De vrienden ontmoeten elkaar 4 keer per jaar. 
Dankzij de inzet van Stien blijft de groep elkaar 
zien. Zij is als vrijwilliger verbonden aan de groep 
vrienden. Ze regelt veel voor hen: de uitnodigingen, 
de boodschappen en de locatie. Meestal spreken 
ze thuis af bij een van hen. De kosten worden later 
gedeeld. En 1 keer per jaar gaan ze samen iets 
ondernemen in de omgeving. Deze keer spreken ze af 
om uit eten te gaan in Dinxperlo. 

Hoe ziet een gezellig avondje eruit?
Rob: ‘Op zo’n bijeenkomst spelen we bordspelletjes, 

praten en lachen met elkaar. We praten met elkaar 
over onze ervaringen in het dagelijks leven. We leren 
van elkaar.’

Vertrouwen 
Henk vertelt: ‘Ik kan zo ontzettend mezelf zijn. We 
hebben vertrouwen in elkaar gekregen door de 
training.’ Marco: ‘En ik kan eindelijk eens gewoon 
mijn verhaal vertellen zonder te denken dat ik niet 
begrepen wordt. Ze laten me gewoon uitpraten.’ 
Ook Christian is blij met deze vrienden: ‘Als ik in het 
gewone leven uit ga, is het altijd zo druk. Nu kan ik 
lekker kletsen en lachen en een fijne avond hebben.’ 
Winy: ‘Ik heb geleerd beter voor mezelf op te komen.’ 
Rob en Gera kwamen er later bij. Ze vertellen: ‘Wij 
wilden meer mensen leren kennen. En we hoorden via 
onze begeleider van deze groep. Toen mochten we 
een keertje meedoen en zijn we gebleven.’ 
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Angela Huitink is bijna 50 en woont op de Meibrink in Dinxperlo.  
Elke donderdag komt haar zus Sylvia. Zij werkt mee als vrijwilliger in  
de zorg voor Angela. Zij helpt haar met douchen en aankleden én  
knuffelen. In haar kamer staat een groot snoezelbed. Dit is Angela’s 
lievelingsplekje. Brenda wil graag meer weten.

Brenda : ‘Hoe lang woont Angela hier al?’
Sylvia : ‘Alweer 11 jaar. Angela woonde in Brabant. Dat was te ver weg. Om haar 
    dichter bij de familie te hebben kwam ze op de Meibrink wonen.’
Brenda : ‘Ik zie dat Angela als een prinsesje op het bed ligt. Doe je dat altijd zelf?’
Sylvia : ‘Ja, ik leg haar elke donderdag op het snoezelbed bij haar snoezeldekens.’ 
Brenda : ‘Van wie is dat snoezelbed?’
Sylvia : ‘Toen Angela hier kwam wonen hebben we voor haar het water-/snoezelbed gekocht.’
Brenda : ‘Waarom vindt ze het zo fijn?’
Sylvia : ‘Dit bed heeft verwarmd water. Hierop kan ze zich heerlijk ontspannen.’
Brenda : ‘Hoe weet je dat als ze zich ontspant?’
Sylvia : ‘Dan gaat ze languit liggen. En ze is rustig. Soms valt ze in slaap.’
Brenda : ‘Hoe lang ligt ze op haar snoezelbed?’
Sylvia : ‘Wat Angela betreft kan zij er de hele dag wel op liggen.’ 
Brenda : ‘Die dekens maken een geluid. Hoe komt dat?’
Sylvia : ‘De huishoudelijke hulp van Meibrink heeft ze speciaal voor haar gemaakt. Het is fijne, kleurige stof: 
    aan de ene kant zacht en de andere kant knisperstof. Dat vindt ze fijn.’ Angela laat even flink van  
    zich horen. 
Brenda : ‘Ze zegt dat we te druk zijn .’

MIJN Lievelingsplekje

Interview door Brenda van Hemert


