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voorwoord
Door Erik Dannenberg, voorzitter Divosa
Geboeid heb ik dit boekje gelezen met de verhalen van de
Helden. En ja, Helden zijn het! Zij hebben moed getoond
om de mooie en moeilijke kanten van hun leven te delen
met anderen. Hun verhalen gaan over ongelukken, ziek
zijn, zelfcontrole verliezen, verslaafd zijn, gebroken relaties
en verlies van werk. Maar ook over het (her)ontdekken van
talenten, het aangaan van nieuwe contacten, werkritme
opdoen en nuttige dingen doen. En over toekomstdromen,
zoals zelfstandig wonen, betaald werk, een partner.
Daarmee geven ze hoop en perspectief aan anderen die
nog vastzitten in een ongelukkige situatie.
Hun verhalen laten zien hoe belangrijk het is dat mensen
stabiliteit hebben in wonen, dagbesteding en relaties.
Als je gehavend bent geraakt door het leven, dan is
deskundige en liefdevolle begeleiding zo belangrijk.
Regelmatig vertellen de Helden hoe belangrijk het is dat
de begeleiders van Emergis in je mogelijkheden geloven,
je complimenten geven en een duwtje richting meer
zelfstandigheid. De een heeft daar meer tijd voor nodig
dan de ander, dat is ook duidelijk.
Opvallend is dat het niet werkt als mensen onder druk
worden gezet en worden opgejaagd. Daarmee zeggen ze
ook iets over onze samenleving! Waarom maken we zo’n
gejaagde en gestresste arbeidsmarkt, dat we een aparte
werkwereld moeten creëren voor mensen die niet met
deze druk kunnen omgaan? Zijn we niet doorgeslagen
in productiedruk en prestatie-eisen? Hoe kunnen we de
gewone samenleving toegankelijker maken?
Deze Helden gingen door een diep dal en zijn daarna
tot rust gekomen in een veilige omgeving. Ik zou het
toekomstige Helden zo gunnen dat zij veel eerder de
begeleiding, bescherming en kansen krijgen die zij nodig
hebben, liefst in een zo gewoon mogelijke omgeving.
Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het
sociaal domein.
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1

wonen
Door Carien Borst, manager wonen
Het zal je maar gebeuren. Waar leeftijdsgenoten
studies beginnen en afmaken, een eerste baan
krijgen, een leuke partner tegenkomen en een
fijne plek hebben om te wonen, loopt jouw leven
anders. In diezelfde tijd krijg jij te maken met
een eerste psychose, ontwikkel je een verslaving,
verlaat je vroegtijdig je studie, word je voor het
eerst opgenomen in een kliniek - soms nog een
derde of vierde keer - werk je hard aan herstel
met hulp van medicatie en behandeling. Na
allerlei omzwervingen in het leven, kom je te
wonen in een beschermende woonvorm. Een
plek waar je niet zomaar beland en wat je zeker
niet als toekomstplan voor je eigen leven had
bedacht, evenals je ouders en naasten. En toch
overkomt het een deel van de mensen in onze
samenleving.
Het is van groot van belang om te weten
dat zelfstandig wonen en op eigen
kracht een gezond en goed leven te
hebben niet vanzelfsprekend is! Wanneer
wet - en regelgeving sterk uitgaan van
zelfredzaamheid en participatie, is het juist
onze maatschappelijke taak om aandacht te
hebben voor de mensen die het nog niet op
eigen kracht kunnen. Mensen die een woonplek
nodig hebben waarin zij tot rust kunnen komen
en vanuit die basis samen met begeleiding en
ondersteuning, stappen kunnen zetten naar
zelfstandigheid.

Daarom heeft Emergis, verspreid over de
provincie Zeeland diverse woonlocaties. Er
zijn verschillende woonvarianten waarbij
groepswonen, wonen in een geclusterde
voorziening of zelfstandig wonen met begeleiding
tot de mogelijkheden behoren. Deze locaties
staan letterlijk middenin de samenleving van de
Zeeuwse dorpen en steden.
Beschermd wonen kan langdurig van aard
zijn maar kan ook een korte tussenstap naar
(opnieuw) zelfstandig wonen zijn. De begeleiding
richt zich samen met de bewoner, zijn of haar
naasten, op stabilisatie, vooruitgang en groei.
Soms is er sprake van terugval of achteruitgang.
Ook dan bieden we begeleiding en/of toezicht.
Waar nodig en waar mogelijk wordt dit
gecombineerd met specialistische behandeling in
de ggz en/of andere gespecialiseerde zorg.
Beschermd wonen bij Emergis staat voor
herstelgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg
en ondersteuning. Dat betekent dat we eigen
verantwoordelijkheid en streven naar een zo
zelfstandig mogelijk bestaan, hoog in het
vaandel hebben staan. Mensen die een beroep
doen op beschermd wonen, ervaren over het
algemeen moeite om het leven zelfstandig en
naar eigen wens te organiseren. Dat gaat over
onderwerpen die voor ieder mens van belang zijn,
zoals relaties met familie en vrienden, (mentale)
gezondheid, zelfzorg, werk en dagbesteding,
inkomen en huishouden. In alle unieke situaties
en levensgeschiedenissen waardoor mensen
een beroep doen op beschermd wonen, is ons
motto: samen werken aan maatschappelijk en
persoonlijk herstel.

Foto: Eddy Westveer
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werken
Door Vincent van den Dries,
manager werkleerbedrijven
Werken draagt bij aan het vergroten van
welbevinden, geluk, gezondheid, ritme en
relaties met anderen. Vele onderzoeken tonen
aan dat werken gezond is voor mensen. Toch is
er een groep mensen in onze samenleving die
verstoken blijft van het vinden en behouden van
een (betaalde) baan en die zelfs geen enkele
vorm van activiteit heeft. Een verslechtering
van het welbevinden, gezondheid en relaties
is het gevolg. Schaamte en stigmatisering zijn
hierbij vaak onbesproken maar veroorzaken
een zwaarwegend en belemmerend gevoel dat
ontwikkeling en herstel in de weg staat. In onze
samenleving gaat het vaak om sterk zijn, jezelf
groot houden en er is weinig openheid over
kwetsbaarheid. Terwijl elk mens kwetsbaar is en
vele mensen of hun naasten zelf in aanraking
komen met psychische en of psychiatrische
problematiek.
WLB Zeeland is er juist voor die mensen in onze
samenleving die niet in staat zijn zelfstandig
en onafhankelijk in een werkomgeving te
functioneren. Een betaalde baan is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. WLB Zeeland wil
voor nu en in de toekomst in de verschillende
Zeeuwse kernen een passend aanbod bieden
voor (arbeidsmatige) dagbesteding waar
mensen vanuit een situatie van thuiszitten en
niets om handen hebben, weer tot activiteit
komen. De werkleerbedrijven richten zich hierbij
op jong en oud. Mensen met psychoses, niet
aangeboren hersenaandoeningen, depressies,
verslavingen en mensen met moeite om de
complexiteit van onze samenleving te begrijpen.
Want iedereen zou de positieve effecten van
werk moeten kunnen ervaren. Ongeacht of dit
in een reguliere of aangepaste werkomgeving
plaatsvindt en ongeacht de problematiek die een
mens kan treffen in zijn of haar leven.

WLB Zeeland draagt op eigen wijze een steentje
bij aan de ontwikkeling van talent, het zoeken
naar alternatieven om tot activiteit en werk te
komen. Wij gaan uit van de visie ‘Van zorg naar
participatie’. Mensen worden niet in een cliëntenof patiëntenrol geplaatst, maar in een arbeidsrol.
Het uitgangspunt is wat mensen kunnen, het
benutten van de talenten en mogelijkheden van
mensen, waarbij zij kunnen doorgroeien in taken
en verantwoordelijkheden. Een belangrijke factor
hierbij is dat WLB Zeeland echt werk aanbiedt.
Er wordt samengewerkt met vijftien bedrijven.
WLB Zeeland staat middenin de samenleving
waarbij iedere dag klanten over de vloer komen
die onze diensten en producten afnemen. Hierbij
is steeds het vertrekpunt: wat kan en wil de
medewerker die bij ons komt? Steeds zoeken
naar de balans tussen voldoende uitdaging en
ontwikkelingsmogelijkheden, rekening houden
met de draagkracht en draaglast van mensen.
De visie van WLB Zeeland doet een ander beroep
op de herstelmogelijkheden van mensen en
vraagt een andere manier van denken. Herstel
vindt niet alleen plaats door gesprekstechnieken,
behandeling en therapie maar juist ook door het
bieden van handelingsperspectief. Een mens kan
leren en herstellen door in beweging te komen en
aan het werk te gaan. Erbij te horen. Er toe doen.
Andere mensen ontmoeten. Een reden hebben
om uit bed te komen. Ontdekken dat je iets kunt
en van waarde bent. De verhalen van de mensen
die geïnterviewd zijn, bekrachtigen dit. Werken
werkt!

Foto: Evert van Moort
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de helden
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Arjan de Jager (1959)
woont in Goes

Benny Pieters (1975)
woont in Hulst

Evelien Meijer (1963)
werkt in Middelburg

Alie Vaders- Poot
(1954) woont in Tholen

Conny Deijkers (1985)
woont in Tholen

Frank Haerens (1970)
werkt in terneuzen

Frans Brand
werkte tot voor
kort in Vlissingen

Astrid Westdorp (1960)
werkt in Middelburg

Dennis Hein (1995)
woont in Vlissingen

German Ramirez (1954)
werkt in Kloetingege

Jaqueline Mol (1983)
werkt in Goes

Bas G. (1979)
werkt in Middelburg

Erwin de Waal (1976)
werkt in Middelburg

Jan Kees Bruinooge
(1957) woont in Vlissingen

Jeroen de Rijcke (1979)
werkt in Goes
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de helden
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Jolanda de Bas (1965)
werkt in Kloetinge

Marcel Praet (1961)
woont in Zierikzee

Tina van Gend (1966)
werkt in Terneuzen

Kenneth Meeusen (1995)
woont in Terneuzen

Mariska de Krijger (1967)
werkt in Groede

Patrick Kraan (1972)
werkt in Middelburg

Wanda Jansen (1975)
woont in een BW

Kevin Vermeire (1985)
werkt in Oostburg

Matthieu Jobse (1987)
woont in Middelburg

Otmar Hoogwerff (1983)
woont in Oostburg

Yassine Pattinama (1983)
woont in Middelburg

Lila Goerdin (1962)
werkt in Vlissingen

Mirella (1969)
woont in een BW

Tom Gillesse (1967)
woont in Vlissingen
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locaties
Beschermende woonvormen
Emergis
Zierikzee

Tholen
Middelburg

Goes
Kloetinge

Goes, drie locaties
Tholen
Zierikzee
Vlissingen, twee locaties
Middelburg, twee locaties
Hulst
Oostburg
Terneuzen

Vlissingen

Werkleerbedrijven
WLB Zeeland
Groede

Oostburg

Terneuzen
Hulst
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Goes, Joannaplantsoen
Kloetinge, De Biotuin
Kloetinge, Lunchcafe Van de KooK
Vlissingen, ‘t Hof van Thee&Leut
Middelburg, De Loods
Middelburg, De Ambachten
Groede, Hertenpark
Oostburg, De Eenhoorn
Terneuzen, Blokpunt
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“Marrakech is Middelburg niet”
Yassine Pattinama (1983), BW in Middelburg

“Een psychosegevoelig brein, wiet en xtc zijn
geen gelukkige combinatie. Achttien jaar was
ik, toen ik voor het eerst een psychose kreeg
en in de kliniek van Emergis in Kloetinge
terechtkwam. Mijn behandelaar schreef me
antipsychotica voor, die gebruik ik nog altijd.
Hof van Sint Pieter, de BW waarin ik sinds
een paar jaar woon, is bekend terrein omdat
mijn vroegere middelbare school er ooit
in gevestigd was. Mijn atheneumopleiding
zette ik destijds stop; ik verwaarloosde mijn
huiswerk en dat hoopte zich uiteindelijk
dusdanig op dat ik het niet meer overzag. Een
jaartje ertussenuit leek de oplossing. Werken,
geld verdienen en dan terug naar school - dat
was het plan. Want ik wilde er toch wat van
maken, van mijn leven. Groots en meeslepend
waren mijn dromen niet: een baan, een huis,
een partner misschien, kinderen. Helaas is
het me tot nu nog niet gelukt ze te realiseren,
ondanks diverse pogingen verder te studeren.
Weet je wat, zei ik op een dag tegen mezelf,
ik nok naar Marokko. Mijn biologische vader
woont er en ik zag mezelf wel Arabisch leren,
een baan vinden, wortelen. Maar Marrakesh,
heet en stoffig, is Middelburg niet en tussen
mijn vader en mij klikte het ook minder
goed dan ik had gehoopt. Nog geen maand
onderweg was mijn avontuur, toen keerde ik
terug in Nederland. De weg die ik sindsdien
heb afgelegd, was redelijk hobbelig, met
hier en daar een tussenstop van kortere of
langere duur in de kliniek in Halsteren of
Kloetinge. Voorlopig is de BW de plek waar
ik mijn thuis gevonden heb. Heb ik behoefte
aan een luisterend oor of advies van de
begeleiding, dan krijg ik dat. Toch had ik op
dit punt in mijn leven een aantal zaken graag
al lang en breed op de rails gehad. Vast werk
bijvoorbeeld, en een rijbewijs op zak. Fietsen
is prima maar auto kunnen rijden betekent
toch meer vrijheid en mobiliteit.
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Ondertussen wil ik een positieve bijdrage
leveren aan de samenleving. In een opleiding
volgen heb ik niet veel zin maar helemaal niks
doen en met een chagrijnig hoofd rondlopen,
ligt niet in mijn aard. Een aantal dagdelen per
week sorteer en verpak ik zodoende ijzerwaren
bij WLB De Ambachten, op industrieterrein
Ramsburg, niet ver van de BW. Het is nuttig,
plezierig werk. Niemand klapt er met de
zweep om me op te jutten en het samenzijn
met mijn collega’s maakt dat ik me verbonden
voel. Kijk ik in de spiegel, dan zie ik een man
die best gelukkig is, al zijn er ook dingen die
zich binnenin mij afspelen waarover de spiegel
hardnekkig zwijgt. Drugs gebruiken wil ik niet
meer en doe ik niet meer, ook niet een beetje.
Ik krijg er namelijk vreetkicks van. Zodra ik aan
de wiet ga, gaat er een knop om in mijn hoofd
en is het ‘Open die koelkast en snaaien maar!’
Tot voor kort vond ik dat ik de zorg van mijn
behandelaars en begeleiders niet langer nodig
had. Zij zagen dat anders en dat vond ik lastig.
Ik was toch zeker niet gek?! Inmiddels heb ik
een soort van compromis gesloten: ik haal het
beste uit de zorg en tegelijkertijd haal ik het
beste uit mezelf. Aan dat compromis probeer
ik kleur te geven en dat lukt me steeds beter.
Volledig zelfstandig leven lijkt me fijn maar ik
voel dat ik de ruggensteun van de BW en mijn
medicatie toch nog wel nodig heb. Met die
behoefte heb ik vrede gesloten. Ja, er lopen
draadjes tussen enerzijds mijn zelfstandigheid
en anderzijds een stukje zorg. Is dat erg?
Nee, want dankzij die zorg gaat het gewoon
goed met mij. Ik ben er rustiger door, slaap
beter, vreet de koelkast niet meer leeg. Zo
maakt mijn weerstand langzaam plaats voor
acceptatie. Dit is wie ik ben. En ik ben oké.”
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“Ik ben blij dat ik leef ”
Evelien Meijer (1963),
WLB De Ambachten in Middelburg

“Vorige week nog kreeg ik een compliment van
Huib, een van de begeleiders bij De Ambachten.
Daar werd ik blij van. Vroeger kon ik niet tegen
complimentjes - toen ik jong was kreeg ik ze
nooit, dat zal het zijn. Eigenlijk stond ik op het
punt te stoppen met mijn werk in de kantine.
Begeleider Gerwin vertrekt binnenkort en
afscheid nemen vind ik moeilijk. Maar door het
compliment van Huib ben ik van gedachten
veranderd. ‘Ik wil niet dat je weggaat’, zei hij.
‘Je werkt zo netjes.’ Dat was fijn om te horen.
Het is mijn taak van alles en nog wat steeds
bij te vullen, zoals de snoep- en de limonadeautomaat, en de soepjes. Al die producten staan
er voor iedereen die bij De Ambachten werkt.
Het magazijn aan kant houden, stofzuigen en
dweilen doe ik ook. En de planten verzorgen.
En afwassen. Mijn collega Dick zorgt voor de
koffie en de thee. In de kantine werken twee
koks, zij maken de middagmaaltijd klaar en
meestal is dat warm eten. Elke week is er een
ander menu en wie mee wil eten, kan zich
daarvoor opgeven. Dick zet de borden voor
de maaltijd klaar. Begeleidster Elske is het
opperhoofd van de keuken, Huib is er voor de
mensen op de werkvloer.
Soms, als ik alles heb bijgevuld en tijd over heb,
pak ik spullen in. Schroefjes, boutjes, houtjes
en montagebeugels bijvoorbeeld. En andere
dingetjes. Kom, hoe heten ze ook alweer…
Normaal gesproken werk ik drie dagen per
week, van 9 uur tot half 3. Heb ik verder niks
anders te doen, dan komt daar nog een dag
bij. Het is gezellig hier. Soms is er weleens wat
loos, dat heb je overal waar mensen werken.
Tegenwoordig kan ik daar redelijk mee omgaan
maar ik heb de neiging nare gevoelens en
gedachten op te kroppen. Ik spreek waar ik
last van heb niet uit, lig ervan wakker, krijg een
steeds kwaaiere kop. En dan opeens: BAM!,
barst de bom. Op het moment gaat het wel,
omdat ik de mensen hier inmiddels beter ken en
meer voor mezelf opkom. Maar het valt niet mee
hoor, om je gedrag te veranderen. Zeker niet als
je al wat ouder bent. Mijn eerste reactie als ik
boos ben? Wegwezen! Dan meld ik me ziek, kom
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ik een week niet. Elske weet dat van me. Dan belt
ze me op en haalt ze me er weer bij. O, nu schiet
me ineens de naam van die dingetjes te binnen:
bitjes!
In 1982 trouwde ik en tweeënhalf jaar later was
mijn huwelijk voorbij. Mijn ex bedroog me en
ging ervandoor met een ander. De vriend die
ik daarna kreeg en van wie ik mijn dochter heb,
was alcoholist en daarom verbrak ik de relatie.
Ik voelde me een wegwerpproduct, dat was
vreselijk. Toch werkte ik als schoonmaak- en
computermoeder op de school van mijn kind.
Daar genoot ik van. Maar door alle stress en
angst rond mijn ex-man raakte ik overspannen.
‘Ik sla je in elkaar’, zei hij. Dat vond ik heel eng.
Gelukkig kreeg ik hulp, van de huisarts. Maar
ik gebruikte allerlei soorten medicijnen - dan
weer dit, dan weer dat - tegen depressiviteit
en psychoses. Een wandelende medicijndoos,
dat was ik, met dank aan de psychiater in het
ziekenhuis. Ondertussen slik ik nog maar één
pil per dag, tegen depressies. Alcohol was ook
een ding maar daar heb ik op eigen kracht,
gesteund door mijn geloof - ik ben Jehovah’s
Getuige - een punt achter gezet. Dat vind ik knap
van mezelf. Nu heb ik alleen voor mijn zwager
nog bier in huis.
Pas in 2003 kwam Emergis in beeld, daarvoor
moest ik er niks van hebben. Ik was toch zeker
niet gek?! Maar op een dag zag ik in dat ik echt
meer hulp nodig had en kreeg ik er vrede mee.
Ik ben niet gek en trouwens, allemaal hebben
we wel wat. Mijn dochter is jurist en heeft een
mooie baan, bij een rechtbank. We hebben een
goede band en zien elkaar elke week. Toen ze
zestien was, begon ze wat afstand van me te
nemen. Ze heeft haar eigen pad gezocht en
gevonden. Op dit moment woon ik zelfstandig
in Middelburg-zuid, met begeleiding-aan-huis
van Emergis. Soms komt een van mijn zussen
logeren. Dan wandelen we langs het strand bij
Ritthem, op ‘de groene boulevard’ van Vlissingen
of door Middelburg. Gezellig hoor. Ooit, toen ik
heel diep zat, wilde ik dood. Nu zeg ik, vanuit de
grond van mijn hart: ik ben blij dat ik leef.”
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“Als ze vragen of ik een neut wil, bedank ik feestelijk”
Alie Vaders-Poot (1954), BW in Tholen

"Een kakenestje was ik, het troetelkind van mijn
ouders. Dat ging vanzelf, broers of zussen
had ik niet. Toch was mijn moeder, dat zeg ik
eerlijk, een stuurse vrouw. Ze had me liever niet
gekregen, zei ze geregeld. Een half uur later
kneep ze me dan weer fijn. Last had ik daar niet
van, ze was gewoon niet zo kinderachtig. En ze
rookte veel. Ik hoor het haar nog zeggen: ‘Vuile
rotmeid! Afblijven!’. Waar mijn moeder was,
daar waren haar sigaretten. Stond ze te koken,
dan lag er een peuk naast haar, het brandende
uiteinde nét over de rand van het aanrecht. In
het voorbijgaan nam ik er vliegensvlug een hijs
van. Ik zal nog geen tien jaar oud zijn geweest,
dus mijn rookverslaving zat er al vroeg in.
Inmiddels, zo’n vijfenvijftig jaar en onnoemelijk
veel sigaretten later, ben ik herstellende van een
longoperatie. Toch maar even naar de dokter,
zei de begeleiding hier in de BW toen het kuchje
dat ik had maar niet over wilde gaan. Kanker, zei
de dokter. Ik werd geopereerd. Op de dag van
mijn ontslag stak ik, wachtend op de taxi, een
sigaret op. Mijn behandelend arts zag me staan
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en schudde zijn hoofd. Tja, ik kán het niet laten
en ik wíl het ook niet. Het is gewoon té lekker.
In de loop van mijn leven heb ik verschillende
keren een TIA gehad. Daardoor heb ik sinds jaar
en dag allerlei lichamelijke klachten. Mijn man
Hans maar ook onze drie zoons hebben daar
veel van geweten. Behalve roken, dronk ik ook
veel en dat begon al bij het opstaan. Tien biertjes
en een fles wijn op een dag, daar zat ik niet mee.
Hans dronk ook, in de kroeg. Ik niet, ik zoop
thuis. Onze oudste zoon trok op zeker moment
zijn handen van ons af, hij kon het niet langer
aanzien. Op een dag zag Hans zo geel als een
kanarie. Ik zeg tegen ‘m: ‘Kijk toch eens naar je
ogen, man!’ Zegt hij: ‘Kijk jij lekker naar je eigen
ogen!’. Nee, dat ging niet goed. Dus hij naar het
ziekenhuis, in 2005. Daar zat ik, als een dood
vogeltje naast zijn bed, in een rolstoel vanwege
weer een TIA. Hans ging dood, net vijftig
geworden. Om te voorkomen dat de kinderen
binnen een jaar ook aan míjn doodsbed zouden
staan, ben ik per direct gestopt met de alcohol.

Sindsdien drink ik niet meer. Nou ja, één wijntje
per jaar dan, met Kerst. Als het kermis is, doe ik
lekker gek in het café. Maar als ze vragen of ik
een neut wil, bedank ik feestelijk.

paar uurtjes in zit te luieren. Dat is beter dan
naar de rookserre gaan - al is dat nog zo gezellig,
met de andere rokers van de BW - want dan blijf
ik paffen.

Na het overlijden van Hans woonde ik een
tijdje in verpleeghuis Cornelia, in Zierikzee.
Daarna verhuisde ik naar deze BW. Zelfstandig
wonen zat er niet meer in. Want ik mag dan
van de drank af zijn, ik heb er wel de ziekte van
Korsakov aan overgehouden. Daardoor kan
ik heel slecht nieuwe informatie onthouden.
Dingen van lang geleden lepel ik zo op. Maar
over wat er eerder vandaag gebeurde, moet ik
heel diep nadenken en dan is het nog maar de
vraag of het boven komt borrelen. Verder heb
ik ernstige botontkalking dus ik loop moeilijk.
Gelukkig heb ik een rollator, al had ik die liever
niet nodig. In de BW heb ik vier medebewoners.
We hebben het gezellig met elkaar en vormen
een soort gezin. De keuken en woonkamer zijn
net helemaal opgeknapt, erg mooi. We hebben
een fijne sta-op stoel waar ik soms zomaar een

Mijn leven lag aan scherven toen Hans overleed
maar die scherven heb ik weer aardig aan
elkaar weten te plakken. Verhuizen naar de BW
betekende een nieuw begin. Tientallen jaren
woonde ik in Oud-Vossemeer en het is fijn dat ik
daar vlakbij terecht ben gekomen, want ik loop
hier geregeld bekenden tegen het lijf. Met mijn
kamer ben ik heel tevreden. Ik heb er alles wat
ik nodig heb, het meeste nieuw gekocht toen
ik hier kwam wonen. Sommige spulletjes zijn
nog van vroeger, zoals mijn trouwalbum en een
foto van mij als driejarig kind in een door mijn
moeder gebreid jurkje. Op mijn bed ligt de sprei
die mijn moeder vijfenveertig jaar geleden voor
me haakte. Echt retro, met dat oranje en bruin.
Een aantal jaren had ik, onder andere vanwege
de drank, geen contact met mijn ouders. We
hebben het weer goedgemaakt, na het overlijden
van Hans. Toch fijn.”
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“De liefde is terug in mijn leven”
German Ramirez (1954), WLB Lunchcafé Van de KooK in Kloetinge

“Hoge pieken, diepe dalen, zowel privé als
zakelijk: ik heb ze meegemaakt, en niet zo’n
beetje. Drie hotels bezat ik op zeker moment,
op de Canarische Eilanden, mijn geboortegrond.
Ik runde een miljoenenbedrijf, elke dag scheen
letterlijk en figuurlijk de zon, het kon niet op.
Maar het grote succes maakte plaats voor een
dramatische val en met een schok realiseerde
ik me op een dag dat de paar centen die ik nog
in mijn portemonnee had het enige was wat
ik nog bezat. Ik had de verkeerde figuren mijn
vertrouwen geschonken en dat liep verkeerd af.
In 1969 emigreerde ik naar Nederland. Ik vond
er een baan in de horeca en voelde me kiplekker.
Toch trok mijn thuisland en in 1991 pakte ik mijn
koffers voor een nieuw begin op de Canarische
Eilanden, als zelfstandig ondernemer. Ik ben
een doener en hou van mensen om me heen.
Hele avonden televisiekijken of computeren? Ik
moet er niet aan denken. Koken, anderen laten
genieten, dat is mijn passie. Niet voor niets
heb ik altijd een schrijfblokje bij me: schiet me
een mooi recept te binnen, dan noteer ik dat
meteen. Een andere hobby van me is poetsen.
Beetje afstoffen, lekker dweilen, ramen lappen,
de badkamer laten glimmen - mijn huis aan
kant maken betekent mijn gedachten ordenen.
Complimentjes voor mijn mooie woning maken
me gelukkig, net als complimentjes voor mijn
kookkunst.
Eind 2009 was mijn Canarische avontuur
voorbij, in rook opgegaan. In Rotterdam begon
ik wederom van voren af aan, als chef-kok, in
dienst van een vriend. Voor een vrije vogel als
ik viel dat niet mee. Een eigen zaak was wat
ik wilde en die kwam er ook, in Renesse. Mijn
Spaanse restaurant behoorde tot de top vijf
van Zeeland, ik was ontzettend trots. De jet
set van de provincie zat bij mij aan tafel. Alles
leek perfect, ik had weer succes. Maar diep in
mij broeide een groot, onverwerkt verdriet over
het bedrog dat me ooit was overkomen. En
dat niet alleen, ook het gezin dat ik had was
uit elkaar gevallen en mijn kinderen zag ik niet
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meer. Op een avond in maart 2016 wandelde
ik na het werk naar huis, sloeg een glas wijn
en honderdtwintig pillen achterover en lag drie
dagen in coma. Ik kwam bij en baalde daar
ontzettend van. Ik moest verder met leven maar
wist totaal niet hoe.
De deuren van mijn bedrijf moest ik sluiten en
ik werd opgenomen in Kloetinge. Schulden die
ik had, groeiden door aanmaningen en andere
toestanden als kool. Mede dankzij de hulp van
maatschappelijk werkster Els Dorrestijn kwam
ik ervan af. Els, een schat van een vrouw, wees
me op Lunchcafé Van de KooK. Ik begon met
een halve dag maar binnen een week werden
dat drie hele. Mijn hart en ziel openden zich
als een bloem in de zomerzon. In Lunchcafé
Van de KooK kan ik mijn ei kwijt en heeft
mijn kooktalent weer vleugels gekregen. Mijn
collega’s en de begeleiders zijn lieve, goeie
mensen en het is heerlijk om mijn kennis van
koken en bakken op hen te kunnen overdragen.
In een professionele keuken gaat het er vaak
hard aan toe. Er wordt geschreeuwd, soms
gescholden en het is altijd jagen, jagen en nog
eens jagen. Bij Van de KooK, waar kwetsbare
mensen werken, is rust en vriendelijkheid juist
belangrijk. Ik heb ontdekt dat die manier van
werken ook goed bij me past. Toch droom ik
ondertussen weer voorzichtig van een betaalde
baan in de ‘echte’ horeca. Ik ben pas 64 jaar oud
en nog hartstikke fit, dus waarom zou me dat
niet lukken?
Ook privé lacht het leven me weer toe. Wat ik
nooit meer had verwacht, kwam toch nog op
mijn weg: de liefde. Angela is een Spaanse,
zestien jaar jonger dan ik, beeldschoon en
ongelooflijk lief. Mijn hele geschiedenis heb ik
haar verteld. Dat ik ziek ben geweest en in een
psychiatrische kliniek werk, maakt haar niets
uit. Ik hou van jou, zegt zij. Vier kleine woorden
die ik in geen jaren had gehoord, ze maken me
zo blij. Rijkdom, succes, bekendheid, ik heb het
allemaal gehad. Nu wil ik nog maar één ding:
gelukkig zijn met Angela.”
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“Soms is het de hele dag kermis in m’n kop”
Conny Deijkers (1985), BW inTholen

“Mijn grootste en trouwste vriendin is Black. Ze
wordt een dagje ouder, heeft grijze haartjes hier
en daar en is aan de mollige kant. Daar heb
ik het moeilijk mee, stel dat ze ziek wordt of
doodgaat. Van mij krijgt ze alleen verantwoord
eten maar anderen geven haar drop, brood en
koekjes. Ze kunnen het Black niet weigeren en
dat begrijp ik best. Ze is ook zo lief. In mijn
kamer zal je geen hondenhaartje vinden, ik hou
hem super schoon. Dat moet ik van mezelf.
Of liever gezegd, van mijn dwangneurose.
Regelmatig krijg ik een enorme poetsdrang. Ik
doe mijn best die te bedwingen maar hij blijft
drammen, net zo lang tot ik de stofzuiger heb
gepakt. Als alles aan kant is, word ik weer rustig.
Tot de volgende ronde, hè Black?
Ik was erg zenuwachtig voor dit gesprek, bang
dat je me zou veroordelen om wie ik ben en
wat ik onder invloed van drugs in het verleden
heb gedaan. Sinds een paar jaar weet ik dat ik
paranoïde schizofreen ben. Niet door de drugs,
het zit in mijn genen. In m’n kop is het soms
de hele dag kermis en hoor ik de stemmen
van Eddy, Renesmee, Isa, Angèle en Thijs. Zij
bestaan niet werkelijk, ik heb ze toen ik nog een
kind was verzonnen om te kunnen ontsnappen
aan mijn nare, echte leven. Daarin werd ik
gepest, onder andere omdat ik niet de juiste
kleding en sneakers droeg. Ik hoorde er niet bij,
voelde me eenzaam, was kwetsbaar. Later raakte
ik verslaafd aan drugs. Mijn kwetsbaarheid
maakte dat ik een makkelijke prooi voor foute
mensen werd. Want ik mag er dan groot en
flink uitzien, diep vanbinnen ben ik heel angstig.
Op een dag ging het helemaal mis. Ze zeggen
weleens dat je pas beseft wat je hebt, als je het
kwijt bent. Ik verloor mijn vrijheid en het was
afschuwelijk.
Voordat ik in de BW kwam, woonde ik op mezelf
in Stavenisse. Dat ging niet goed, ondanks
begeleiding van Emergis. Ik was veel te dik, kon
bijna niet lopen, durfde de straat niet op. Black
kon ik niet uitlaten, ook daarom is ze zo mollig.
De stemmen in mijn hoofd zeiden me dat ik
niet mocht eten en dat deed ik toen dus ook niet
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meer. Daarnaast slikte ik laxeerpillen. Zo viel
ik 46 kilo af. Dankzij opname in Kloetinge ging
ik weer eten en op gewicht blijven lukt onder
andere met behulp van een diëtiste. Ik ben dus
een stuk slanker nu. Toch word ik nog altijd
gepest. Kom ik in de supermarkt, lachen ze me
in mijn gezicht uit. Dat is heel erg en ik durf er
niks van te zeggen.
Ik heb een curator die over van alles en nog
wat in mijn leven beslist. Heb ik een nieuwe
fiets nodig, dan krijg ik die. Nieuwe jas? Ook.
Het liefst ging ik weer op mezelf wonen, met
Black. Dat mag niet. Ze vinden het nog te vroeg,
denken dat ik nog niet stabiel genoeg ben en
mensen weer misbruik van me zullen maken.
Vervelend, maar ik denk wel dat ze een beetje
gelijk hebben. Ik word in bescherming genomen
en dat waardeer ik dan ook wel weer. Weet je wat
heel gek is? Ik ben een angstig persoon en toch
zou ik zo in mijn eentje naar Ghana reizen. Al
sinds mijn kindertijd trekt dat land me enorm,
om zijn mensen in kleurrijke kleding en de
bijzondere dieren die er leven. Misschien kom ik
er nog eens een keer.
Black is mijn alles. Was zij er niet, dan was ik er
misschien ook niet meer. Ze voelt me feilloos
aan en is mijn hulphond, al is ze daar niet
speciaal voor opgeleid. Ben ik bang, dan piept
en blaft ze. ’s Avonds vallen we samen in slaap,
ze ligt bij me in bed. Netflix kijken doen we ook
samen. The Vampire Diaries en Twilight vinden
we leuk, dat zijn fantasy-series. De ‘echte’ wereld
vind ik maar hard. Vrienden heb ik bijna niet, die
lopen allemaal weg vanwege mijn problemen.
Gelukkig is er een bijzondere vrouw in mijn
leven. Zij is geestelijk verzorger, ik ken haar al
jaren en ze is als een moeder voor mij. Van haar
kreeg ik Monkey, het knuffelaapje dat op mijn
nachtkastje staat. Ineke is er voor mij om wie
ik ben, niet om mijn geld, mijn spullen of mijn
lichaam. Zij is mijn engel. Net als Kitty, mijn
persoonlijk begeleider van Emergis. Mocht er
wat gebeuren met Black, dan gaan we meteen
naar het asiel voor een puppy, zegt Kitty.
Lief, hè?”
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“Voetbal, daar heb ik geen donder mee”
Astrid Westdorp (1960), WLB De Loods in Middelburg

"Dus jij vindt het bijzonder dat ik de moed erin
houd, ook al is mijn leven soms niet eenvoudig?
En dat ik mooi en goed werk lever bij De Loods?
Nou, dank je. Vier middagen per week zit ik er
achter de computer. Ik typ, dus ik ben typiste.
Daar ben ik goed in, ik hoef bijna nooit te
kijken of ik wel de juiste toetsen indruk. Mijn
werkplek is boven, onder het platte dak van De
Loods. Ik heb er mijn eigen bureau en het is er
lekker rustig want ik zit er in mijn eentje. Door
dat platte dak is het ’s zomers soms zó warm,
daar kan de ventilator op mijn bureau gewoon
niet tegenop draaien. Dan blijf ik mooi thuis, in
mijn kamer in de Middelburgse Koestraat. Die
kamer is in een huis van Emergis en ik woon er
leuk. Toch zou het fijn zijn als er eens een vrouw
bij kwam. Iemand van mijn leeftijd, om mee te
kletsen en een spelletje mee te doen. Nu heb
ik alleen mannen om me heen. Die zijn aardig,
hoor. Maar het zijn echt mannen, hè: na het eten
verdwijnen ze naar hun kamer, om daar wat in
hun stoel te hangen en tv te kijken. Dat doe ik
dan ook maar, tv kijken, vanuit mijn bed. Maar
om nou te zeggen dat ik dat gezellig vind, nee.
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Voordat ik bij De Loods kwam, werkte ik bij
Landschapsbeheer Zeeland, in Goes. Ook daar
was ik typiste. Ik verdiende er niets en dat vond
ik niet erg. Mijn reiskosten - ik reisde met de
trein op en neer naar Goes - werden vergoed.
Op een dag werd die vergoeding afgeschaft,
toen ben ik gestopt. Ik werk graag. Maar betalen
om te mogen werken? Nee, dat zag ik toch niet
zitten. Maar hele dagen thuis is ook niks en toen
kon ik hier naartoe. Nu krijg ik drie euro per
dagdeel. Eerst ging ik op de fiets naar De Loods
maar daar viel ik op een dag vanaf want ik heb
epilepsie. Sindsdien kom ik met de taxi. Mijn
moeder is dik in de tachtig en die fietst nog. Gek
hè, zoals de dingen soms gaan.
Ik doe nuttig werk want ik typ hele boeken over.
Op dit moment is dat er eentje over bouten en
moeren. Bij De Loods werken de mensen met
metaal en als ze iets willen weten over bouten
en moeren, kunnen ze dat straks opzoeken in
de tekst die ik in de computer heb gezet. Met
het bouten- en moerenboek ben ik nu bijna

klaar. Zo langzamerhand weet ik er zelf ook alles
van, dat is best grappig. Sommige boeken die
ik moet overtypen zijn heel dik, wel driehonderd
bladzijden. Dan denk ik: oei oei. Maar ik begin
eraan en ga maar gewoon door, tot het klaar is.
Dan komt er weer een nieuw boek en zo ben ik
lekker bezig. Als ik mijn werk niet had, ging ik
geloof ik maar naar bed, ’s middags. Mijn leven
zou stilletjes voorbijgaan. Dat zou ik jammer
vinden. Nu geeft Arjan, mijn begeleider bij De
Loods, me soms een compliment. Dat heb je
weer netjes gedaan, zegt hij dan. Ik voel me
gewaardeerd, dat is het.
Achttien was ik, toen kreeg ik aanvallen van
angst en hyperventilatie. Een heel naar gevoel
kroop vanuit mijn buik naar boven en legde een
hand om mijn hart en hals. Ik ga dood, ik ga
dood, riep ik dan. Mijn moeder was bang van
me, mijn vader dacht dat ik toneelspeelde en
de dokter vond me een aanstelster. Volgens de
homeopaat was het epilepsie maar dat was maar
een kwakzalver, zeiden de dokters. Maar hij had

wel gelijk. Na een half jaar ziekenhuis werd ik
een tijdje opgenomen bij Emergis, in Kloetinge.
Ik ben nog een paar jaar getrouwd geweest.
Toen ging ik scheiden en door mijn epilepsie
kon ik niet alleen wonen. Daarom woon ik nu
begeleid. Bovendien zou ik anders misschien
eenzaam zijn. Dat lijkt me erg, eenzaam zijn.
Door mijn epilepsie gingen gewone banen
steeds aan mijn neus voorbij. Stond ik op het
punt een vaste aanstelling te krijgen, viel ik flauw
en werd ik ontslagen. Zo ging dat een paar keer.
Nu werk ik bij De Loods en dat is fijn. Iedereen
is aardig voor me en ik voel me veilig, met al
die anderen die hier ook werken. Tijdens de
koffiepauzes kletsen we wat. Als het over voetbal
gaat haak ik af, daar heb ik geen donder mee. Ik
hou van snuffelen op rommelmarkten en van
muziek. Ik draai graag lp’s en cd’s, van Heino,
Richard Clayderman, Saskia en Serge. Of anders
Meatloaf. Ziezo, nu heb ik wel genoeg vragen
beantwoord. Tijd voor een sigaretje. Doei!”
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“Een echt lego-monster ben ik”
Tina van Gend (1966), WLB Blokpunt in Terneuzen
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“Kijk, die pinguïn van LEGO heb ik gemaakt en
daar ben ik dus beretrots op. Het is grappig
dat ik nu zo veel in het LEGO-atelier werk, want
eigenlijk maakte ik altijd het liefst wenskaarten.
Maar op een dag kwam er een plaats vrij bij de
LEGO. Of dat misschien wat voor mij was, vroeg
Alex, één van de begeleiders. En nu ben ook ik
een echt LEGO-monster. Martine en Herbert
zijn Alex’ collega’s. Zijn ze trots op me omdat
ik iets goed gedaan heb, dan zeggen ze dat ook.
Die waardering heb ik erg nodig, ik denk niet zo
hoog van mezelf. Soms loopt het weleens wat
minder lekker, maar ook dan blijven ze aardig.
Op strenge mensen reageer ik heel pinnig. Zo
van: ho even, ik wil van alles maar ik moet dus
niks. Bij Blokpunt heb ik dat soort aanvaringen
niet, omdat ze mijn grenzen respecteren. Zit me
iets dwars of snap ik iets niet, dan trek ik Alex of
een andere begeleider aan zijn oor. We zoeken
dan een rustig plekje en lossen het samen op.
Dat voelt heel veilig.

De LEGO in het atelier is tweedehands en komt
overal vandaan, bijvoorbeeld van Marktplaats.
Wat gewassen kan worden, gaat de wasmachine
in. Daarna sorteren we alles, in doorzichtige
plastic dozen. Een sticker geeft aan wat er in
elke doos zit. In het Engels, waarom weet ik niet.
Animals, bricks, plates… Soms weet ik niet wat
een woord betekent en heb ik even hulp nodig.
Vroeger zou ik het moeilijk hebben gevonden
daar om te vragen, was ik in paniek geraakt. Nu
niet meer want ik voel me serieus genomen.

In totaal werken er wel veertig mensen bij
Blokpunt. Tussen de middag lunchen we samen,
eerst de ene groep, dan de andere. Tijdens het
eten liggen we soms blauw van het lachen. De
één zegt wat, de ander reageert daar weer op,
niks moeilijks, gewoon hartstikke gezellig. Hier
mag je jezelf zijn en hoe hoog je de lat legt, mag
je helemaal zelf bepalen. Zestien jaar werk ik al
bij dit werkleerbedrijf en ik kom hier vier dagen
per week. Ik hoor bij het meubilair, zal ik maar
zeggen. Zonder Blokpunt zou ik heel ongelukkig
zijn. Ik vind hier de rust en structuur die ik zo
hard nodig heb. Met mijn collega’s heb ik het
ontzettend naar mijn zin. Zij snappen mij en ik
snap hen. En ze vinden me leuk. Ze zijn mijn
tweede familie, dat is het gewoon.

We hebben hier een winkeltje en een webshop.
De LEGO die mensen er kunnen kopen, is een
stuk goedkoper dan in de speelgoedwinkel. We
verkopen losse steentjes en dergelijke, maar ook
hele projecten. Een paar van mijn werkstukken
staan in de winkel. Dat is natuurlijk hartstikke
leuk. Op een dag worden ze verkocht en
iedereen zal het weten, want dan roep ik keihard
YESSSSS!!!!!!”

Behalve wassen en sorteren kan ik hier ook
naar hartenlust bouwen. In de hal van het
Scheldetheater, hier in Terneuzen, staat een
model van het theater. Het is een project van
mijn collega’s Patrick, Gino, Roeland en mijzelf.
We hebben er zelfs mee in de krant gestaan, met
een foto erbij. Ik hoop dat veel mensen het gaan
bewonderen en ons laten weten hoe mooi ze het
vonden.
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“Goede gedachten, daar kom je verder mee”
Arjan de Jager (1959), BW in Goes

“Hallo, ik ben Arjan. Sorry dat ik te laat ben. Ik
was om een boodschap, een pak havermout.
Niet dat ik dat nu bij me heb, want gisteren
kwam ik tien euro tekort bij het tanken en die
heb ik eerst maar eens betaald. Ze kennen
me goed hoor, bij dat pompstation. En ze
vertrouwen me. Dat vind ik fijn, dat ze me
vertrouwen. Ik kom er dan ook geregeld, met
mijn Mercedes Benz 190e. Zoek hem maar eens
op, op je mobieltje. Môôi is-tie, eej?! Mijn auto
is heel belangrijk voor me, ik ben een autofanaat
en naar die van mij ben ik destijds echt op jacht
gegaan. Achterop heb ik een spoiler. Voorop niet.
Te duur. Ik neem geregeld patiënten mee naar
Emergis, of mensen van de begeleiding. En ik
haal er boodschappen mee, met mijn slee.
Vijf jaar woon ik nu in de Goese Jasmijnstraat,
daarvoor in Kloetinge. Alle afdelingen heb ik
daar wel vanbinnen gezien en ik woonde twaalf
jaar in een van de woonhuizen op het terrein. In
de Jasmijnstraat zijn we met z’n achten en we
hebben een poes, Nicky. Ik hou van harmonie.
En ook van complimenten. Daar krijg ik een
emotionele oppepper van. En goede gedachten.
Goede gedachten, daar kom je verder mee.
Slechte gedachten, die ken ik maar al te goed. Ik
heb psychoses gehad, de eerste toen ik begin
twintig was. Ik werkte bij een akkerbouw- en
fruitteeltbedrijf en had verkering. Ik werd verliefd
op een ander en maakte het uit. Daar kreeg ik
spijt van maar mijn eerdere vriendin wilde me
niet terug. Ik raakte erg in de war, heel eenzaam
ook. Toen kwam de psychose. Het was alsof
ik een moeras inliep en naar beneden werd
getrokken. Ik was ontzettend bang, hoorde
kwade stemmen in mijn hoofd. Ze zeiden heel
erge dingen maar wat precies, dat vertel ik liever
niet want dan ga ik teveel in mijn hoofd zitten en
dat voelt verkeerd.
Ik hou van velerlei soorten muziek, maar vooral
van gospel en christelijke country. Van wie
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maakt me niet uit, als de teksten maar goed zijn.
Mooie taal, daar hou ik van. Of ik een dichter
ben? Mja, eigenlijk wel. Toen ik nog in Emergis
woonde, schreef ik regelmatig afscheidsbrieven,
van medebewoners voor hun familie. Veel
mensen zouden er niet aan moeten denken
maar ik vond het niet moeilijk. Ik begon gewoon
en daarna ging het vanzelf. En nu ben ik toe aan
een sjekkie. Ben zo terug.
Daar ben ik weer. Over die psychoses: soms
heb ik daar nog last van. Dan hoor ik die kwade
stemmen weer. God heeft me geleerd ze terug
in hun hok te praten. Ik bid om hulp en die geeft
God me dan. Heel mooi. Verder heb ik veel
medicijnen tegen psychoses en depressiviteit, en
daar ben ik erg blij om. Zonder die pillen - zeven
per dag - en elke week een injectie had ik hier
op aarde niet meer geleefd. Zou het faliekant
misgaan en liep ik rond als een levenloze figuur.
Hier in huis ben ik de oudste bewoner. Ik
doe mijn best een emotionele relatie met de
anderen op te bouwen. Dat lukt me en dat is
fijn. Verder ga ik graag op familiebezoek, met de
Mercedes, naar mijn ouders, broers en zussen.
Aan het prikbord bij ons in de keuken hangt een
corveelijst. Stofzuigen doe ik niet graag. Al die
kamers, ik ben gewoon een half uur bezig! Dan
breng ik liever het plasticafval naar de vuilstort.
Met de Mercedes, uiteraard. Boodschappen
doen vind ik ook leuk. Anderen helpen maakt dat
ik me gewaardeerd voel.
Ik verzorg mezelf goed, draag altijd een
overhemd-met-stropdas. Daaroverheen een
overall met een hippe riem om mijn middel.
Verder heb ik een vriendin, Jolyne, in Engeland.
Ik spreek goed Engels. Astonishing, eej?! Bellen
of mailen hoeven we niet, ik roep Jolyne op in
mijn hoofd en dan is ze er. Nou, bedankt dat je
op me gewacht hebt en dan ga ik nu maar eens
om die havermout.”
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“Stap voor stap is snel genoeg”
Dennis Hein (1995), BW in Vlissingen

"Nog maar 58 kilo woog ik toen ik mijn kamer in
deze BW kreeg. Daarvoor was ik bij verschillende
BW’s wezen kijken. Op sommige plaatsen
woonden meer mensen van mijn leeftijd. Hier
in Vlissingen was een plek vrij en dat is hem
uiteindelijk geworden. Een beetje spannend
vond ik het toch wel omdat er zo weinig
leeftijdsgenoten waren. Na een tijdje merkte ik
dat dit juist wel goed voor mij is. Mijn oudere
medebewoners hebben wat meer levenservaring
en -wijsheid, dat steunt mij. Met hen om me
heen is van de wiet afblijven minder moeilijk.
Verstandig omgaan met drank vind ik nog lastig,
vooral bij het uitgaan. De levensverhalen van
mijn medebewoners interesseren me. En zit ik
ergens mee, dan luisteren ze naar me en geven
ze mij advies.
Anderhalf jaar woon ik nu in de Kasteelstraat
en in die tijd ben ik zestien kilo aangekomen.
De diepe, donkere wallen onder mijn ogen zijn
verdwenen en omdat ik mezelf goed verzorg,
zie ik er netjes uit. Dat was eerst wel anders
en de oorzaak daarvan lag in mijn depressie.
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Wanneer die precies begon weet ik niet goed,
waarschijnlijk draag ik hem al van jongs af aan
met me mee. Eerst deed ik een opleiding tot
logistiek medewerker. Tijdens een stage trof ik
een chagrijn van een baas die nogal wat druk op
de ketel zette. Ik merkte dat deze opleiding mij
niet zo goed lag en na het doorlopen van een
heroriëntatieklas switchte ik naar een opleiding
tot eerste verkoper in de detailhandel, bij Scalda.
Bij de Trekpleister liep ik drie jaar stage en
met mijn bijbaantje als afwasser in een hotel
erbij was ik soms vijftig uur per week in touw.
In die periode ging ik ook zelfstandig wonen
met begeleiding van Foyer de Jeunesse, van
jeugdzorgorganisatie Juvent.
Het eerste jaar ging goed. Wel kwam ik snel in
de verleiding met medestudenten veel te drinken
en te blowen, waardoor mijn dag- en nachtritme
nogal werden omgegooid. Ik begon me terug te
trekken, ging te laat naar school of bleef in bed
liggen. Zo zat ik erbij, alleen in mijn kamer, met
als enige geluid het tikken van de klok of geklets
op tv. Elke dag was een gevecht, het leven

grauw en grijs. Langzaam raakte ik opgebrand
en werd ik heel somber. In die tijd begon ik met
antidepressiva. Toch wist ik mijn opleiding af
te maken en een baan te vinden. Ondertussen
haalde ik mijn rijbewijs. Via de begeleiding van
Emergis die ik toen al had, maakte ik kennis
met beschermd wonen. Zo kwam het dat ik
verhuisde naar de Kasteelstraat. Dankzij de
BW is de structuur in mijn leven terug. In het
studentenhuis at ik om de haverklap pizza of
een verdwaalde boterham. In elk geval niet
gezond en niet genoeg. De eenzaamheid waarin
ik verstrikt raakte, maakte het er niet beter op
en sluipenderwijs viel ik kilo’s af. Hier, in de BW,
eten we altijd samen en daardoor eet ik beter.
Waren dat in het begin nog muizenhapjes, nu tik
ik met gemak twee volle borden weg.
De gedachte ooit weer alleen te moeten wonen,
maakt me soms wat angstig. Op mijn ene
schouder roept een engeltje ‘Goed bezig!’. Op
de andere schreeuwt een duiveltje ‘Dacht t
niet!’. Daar word ik onzeker van. Toch heb
ik al een aantal belangrijke stappen gezet en

ben ik weerbaarder geworden. Voordat ik in
de Kasteelstraat woonde, zag ik als ik in de
spiegel keek een bleke, magere jongen met
een doffe blik in zijn ogen. Nu heb ik weer
kleur, zijn mijn wangen weer gevuld en straal
ik meer levendigheid uit. Ook is het contact
met thuis verbeterd, we horen en zien elkaar
regelmatig. Ik heb ontdekt dat ik goed kan
autorijden en dat geeft een kick. Ook heb ik de
verantwoordelijkheid voor het kasboek van onze
woongroep op me genomen.
De liefdesrelatie die ik een tijdje had, ging over
en daar heb ik veel moeite mee gehad. Ik hoop
dat ik op een dag iemand vind die bij mij past.
Ook een eigen auto lijkt me fijn, net als een
gewone baan. Stukje bij beetje ben ik mijn leven
aan het opbouwen en inrichten. Soms zou ik
best volle bak willen gaan. Inmiddels weet ik dat
ik me daar niet beter door ga voelen. Niet teveel
vooruitkijken, in het nu leven, dat past bij mij.
Niet dat ik dat zo makkelijk vind, hoor. Maar ik
doe mijn best. Stap voor stap is snel genoeg.”
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“Bij De Loods kan ik mijn vakmanschap weer laten spreken”
Patrick Kraan (1972), WLB De Loods in Middelburg

“Als vriendjes en vriendinnetjes - dat is hoe ik
mijn collega’s bij WLB De Loods ervaar. Onze
vriendschap raakt me tot in het merg van
mijn botten en met elkaar leveren we prachtig
ambachtelijk werk. De namen van mijn collega’s
heb ik leren onthouden door ermee te spelen.
Arjan Govers en Manon van ’t Westeinde, mijn
werkbegeleiders bij De Loods, noem ik Argo
Jenvers en Mother Nonska. Van de Zande, de
achternaam van mijn collega Arjan, veranderde
ik eerst in Zandpad om dat vervolgens weer in
het Frans te vertalen: Chemin de Sable. Rob, die
aan fietsen sleutelt, heb ik de bijnaam Robcycle
gegeven. Mijn eigen bijnamen zijn Tapje en
Kraantje Pappie. Spelen met taal, daar word
ik happy van. Praten kost me ontzettend veel
energie. Gelukkig hebben we een Deloodsgroepsapp. Volgens mij worden mijn collega’s af
en toe goed gek van me, want ik typ wat af.
Het hoe en waarom van de botsing die zowel
mij als mijn auto in een avantgardistisch
kunstwerk veranderde, vijf jaar geleden, zal
waarschijnlijk altijd een raadsel blijven. Feit
is dat ik na het ongeluk voor dood in een
Noord-Hollands weiland lag. Van de vlucht
per traumahelikopter naar het AMC kreeg ik
door mijn hersenbeschadiging niets mee. Wat
een lul, hè?! Haha! Kon ik eindelijk eens gratis
vliegen, lag ik in coma! Dolgelukkig was mijn
moeder toen ik na ruim twee weken bijkwam.
Jammer alleen dat zij geen woord Frans sprak
en ik me alleen maar in die taal - die ik in mijn
jonge jaren, als stadsgids in Parijs, vloeiend had
leren spreken - kon uitdrukken. Het verplegend
personeel verstond me ook al niet. Daar snapte
ik geen bal van en het maakte me woest. Na
een tijdje schakelde ik over op het ZwitserDuits, een erfenis van mijn deels in Zwitserland
doorgebrachte jeugd. Daar kon mijn moeder
gelukkig wel mee uit de voeten. Vervolgens
kwam de Engelse taal - ik ben geboren in
Australië - terug in mijn herinnering en last but
not least ook het Nederlands.
Lopen kon ik maandenlang niet maar door mijn
hersenbeschadiging vergat ik dat steeds. Ik
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droeg een luier en voelde daarover een diepe
schaamte. Keer op keer stapte ik dan ook uit bed
om zelfstandig naar de wc te gaan en telkens
weer moesten ze me van de vloer oprapen.
Stap voor stap werd ik mobieler zonder om te
sodemieteren. Ik dwong mezelf steeds langere
wandelingen te maken door de bossen rond het
revalidatiecentrum in Baarn, waar ik verbleef.
Uiteindelijk liep ik iedere dag vijftien kilometer,
om de zoveel tijd een pijpje rokend. Na verloop
van tijd mocht ik het revalidatiecentrum verlaten
en woonde ik een poos bij Mariëlle, een vriendin
in Groningen. Daarna trok ik in bij mijn vriend
Drikus, die eigenlijk Dirk heet, in Middelburg.
Inmiddels heb ik mijn eigen stek en dat is
geweldig. Dat ik bij De Loods warm kan eten
tussen de middag is een zegen, ’s avonds hoef
ik hooguit nog een tosti voor mezelf te bakken.
De motoriek van de rechterhelft van mijn
lichaam is door het ongeluk sterk verminderd
en voor een super rechtshandig persoon als ik is
dat verschrikkelijk. Ben jij rechts? Veeg dan maar
eens je billen af met je linkerhand. Geloof me:
een drama!
Vóór mijn ongeluk werkte ik als
instrumentmaker bij Velmon, een
metaalconstructiebedrijf op het terrein van
wat nu Tata Steel heet, in IJmuiden. Mijn vak,
specialistisch en verfijnd, was mijn alles. Ik was
hoofd van de draaierij en mijn chef had me net
aangewezen als zijn opvolger. Het liep anders en
dat doet mij, als emotioneel mens wiens gevoel
doorlopend op ontvangen staat, nog altijd
veel pijn. Dankzij mijn geweldige begeleiders
van zorgorganisatie Gors - één van hen heet
Jessica, door mij omgedoopt tot Jazzyca - kan
ik mijn vakmanschap weer laten spreken. Mijn
werkplek is mijn heiligdom en ik werk er met een
authentieke Hembrugdraaibank uit 1948: een
beauty en een wonder van finesse. Feestdagen
zijn voor mij een ramp, dan is de tent hier dicht.
Zappend op de bank worstel ik me erdoorheen.
Maar mijn sterrenbeeld is steenbok en als er
één ding duidelijk is, is dit het wel: don’t fuck
de steenbok! Linksom of rechtsom, ik ga ervoor.
En lukt het me niet, dan heb ik het in elk geval
geprobeerd.”
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“In De Biotuin fleur ik helemaal op!”
Jolanda de Bas (1965), WLB De Biotuin in Kloetinge

“Blauwe violieren, chrysanten, oranje distels,
rozen… Dat zijn de bloemen die vanochtend
door de bloemist bij De Biotuin zijn afgeleverd.
Elke week weer is het afwachten waar mijn
collega’s en ik mee aan de slag mogen. Ik vind
dat leuk want van steeds andere bloemen, met
andere kleuren, krijg je ook andere creatieve
ideeën. Met mijn collega’s verwerk ik de
bloemen in stukjes, grote en kleine, aan de
hand van een voorbeeld dat midden op onze
werktafel staat. De stukjes krijgen allemaal een
plaats, ergens binnen Emergis. Bijvoorbeeld
op de tafels van Van de KooK, het restaurant
in het hoofdgebouw. En op de balies van de
verschillende afdelingen, in Kloetinge maar ook
daarbuiten. Soms kun je een bloemstukje wat
persoonlijker maken, bijvoorbeeld met bloemen
die over zijn. Is alles klaar, dan pik je je eigen
stukje er zo uit.
Bijna twee jaar werk ik nu in De Biotuin, iedere
dinsdagochtend. Om de week ben ik hier ook
op de donderdagmiddag, om te keramieken.
Ik maak dan onder andere schalen, voor
bloemstukken. Viert iemand van Emergis een
jubileum, dan maken wij van De Biotuin zo’n
schaal op met bloemen en die krijgt de jubilaris
dan aangeboden. Mooi hoor, en hartstikke fijn
om te doen. Tijdens de keramiekmiddagen
komt er ook altijd een groep cliënten van
Ouderenzorg werken met bloemen. Ze maken
heel verrassende dingen, hebben het naar hun
zin en hen bezig te zien ontroert me.
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In De Biotuin werken we onder leiding van
Martin en Agnes. De sfeer is open, gezellig en
respectvol. Ieders mening doet ertoe en we
voelen ons vrij tegen elkaar uit te spreken hoe
we over dingen denken. In De Biotuin zijn we
met elkaar en voor elkaar, en dat is precies
wat het hier zo fijn maakt. Martin en Agnes
zorgen voor een mooie, veilige sfeer. Ze letten
er bijvoorbeeld altijd op dat het toegangshek
dicht is, zodat er geen vreemde mannen binnen
kunnen komen. Dat is voor mij persoonlijk heel
belangrijk want vreemde mannen, daar heb ik
het niet zo op. Op een dag was ik bang en dat
sprak ik toen uit. Martin nam me serieus en
checkte het hek. Dat was heel fijn, ik voelde me
gehoord en gezien.
Soms sta ik chagrijnig op. Iedereen staat
weleens chagrijnig op. En dan fiets ik chagrijnig
naar De Biotuin. Maar dan ga ik aan het werk
en fleur ik helemaal op. Vergis je niet, het is
hier aanpoten hoor. Want het is misschien
maar een bloemstukje maar ik werk daar heel
geconcentreerd aan en dat kost me veel energie.
Maar zie ik na afloop die tafel vol bloemstukjes,
dan maakt me dat echt blij. Bij De Biotuin voel
ik me geborgen en gewaardeerd. Steeds vrijer
voel ik me, ik ben echt opgeknapt sinds ik hier
werk. Voorheen hield ik me plat en paste ik me
aan, om geen gedoe te krijgen met anderen. Nu
geef ik mijn mening, laat ik me horen. Dankzij
De Biotuin, waar niemand me opjut, ben ik
opgebloeid en ik voel dat er nog meer groei in
mij zit. Ik ben zekerder van mezelf, soms ben
ik zelfs blij met mezelf. Een reguliere baan, met
stress en werkdruk, was moeilijk voor mij. Ik
had daardoor geen baan. Werken in De Biotuin
heeft me weer een doel gegeven. Hier, met al
die lieve mensen om me heen, voelt werken
aan als mógen, niet als móeten. Dat is toch
fantastisch?!”
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“Borduren en piekeren, dat gaat niet samen”
Mirella (1969), woont begeleidt zelfstandig*

“Het zal op mijn dertiende zijn geweest, ik zat
op de havo. In de garderobe hing ik mijn jas
aan een haakje, toen het plafond boven mij
zich plotseling opende. Ik keek omhoog en
zag een gigantische ruimte, een onmetelijk
universum, betoverend en allesoverheersend in
zijn helderheid en transparantie. Hoewel het een
doodenge ervaring was die me letterlijk uit mijn
evenwicht bracht - ik viel plots met een smak op
de grond - sprak ik er jarenlang met niemand
over. Sterker: het is nog maar kortgeleden dat
ik me realiseerde dat die ervaring op school
waarschijnlijk mijn eerste psychose is geweest.
Het gaat nu alweer een hele tijd goed met me.
Toch heb ik soms nog weleens van die aparte
observaties. Dan zit ik op de fiets en is het net
alsof ík stilsta en de weg onder me door glijdt.
Rond mijn twintigste was ik serveerster in een
restaurant. Ik werkte hard, zo’n zeventig uur in
de week. Mijn ouders maakten zich zorgen over

mijn geestelijk welzijn, ik was psychotisch. De
huisarts kwam bij ons thuis en stelde voor naar
‘het ziekenhuis’ te gaan. Ik zei ja, want ik voelde
me raar. Wist ik veel. Groot was dan ook mijn
verbazing toen dat een psychiatrisch ziekenhuis
bleek te zijn. Bij gebrek aan een gewone kamer
stopten ze me in een separeerkamer, met
alleen een matrasje en een po. Ik was totaal
verbouwereerd, werd erg verdrietig. Van de
medicatie die ik kreeg, ging ik hallucineren. Na
een paar dagen mocht ik weer naar huis maar
vanwege die hallucinaties in de kliniek weigerde
ik mijn medicijnen in te nemen. Dat werd dus
weer een opname, een lange deze keer, van zes
maanden. Tot mijn verrassing werd dat een
gezellige tijd, in een groep met meer mensen
van mijn leeftijd.
De jaren erna bleven vrij heftig, met ups en
downs in een continue golfbeweging. Op mezelf
wonen, opname, weer op mezelf, terug naar

de kliniek, naar een BW, en dat een keer of
tien. Ondertussen trouwde ik, werd ik moeder,
scheidde ik. Het punt was dat ik niks met de
psychiatrie te maken wilde hebben. Ik vond
het er maar raar en wilde er niet aan dat ik
hulp nodig had. Daar kwam pas verandering
in toen ik een paar jaar geleden wederom naar
een BW verhuisde. De aanleiding was een
zware psychose. Na hier een periode te hebben
gewoond, was ik hard toe aan meer rust, op
een plek voor mezelf maar dan wel eentje met
begeleiding. Nu woon ik in een sociowoning,
met een huisgenoot. Ons huis staat vlakbij een
BW en het gaat goed. Die hele obsessie van
alleen wonen heb ik losgelaten en ik heb er vrede
mee.
Twee jaar geleden kreeg ik borstkanker. Operatie,
chemo, bestralingen: het hele traject heb ik
doorlopen. Zelf denk ik dat het geestelijk een
stuk beter met me gaat sinds ik kanker kreeg en

daarvan genas. Voorheen was ik steeds op zoek.
Ik moest iets presteren, een cursus doen, me
nuttig maken. Die overtuiging en het gevoel van
alsmaar tekortschieten zijn nu weg. Gelukkig
want ik werd er gek van. Ik ben er nog, dat is
wat telt. Mijn familie heeft me altijd door dik en
dun gesteund. Daar ben ik zo dankbaar voor!
Met mijn zoon heb ik goed contact. Over mijn
problemen praten we niet, ik ben bang hem te
veel te belasten.
Borduren is mijn grote hobby. Het begon met
een klein pakketje en ik was op slag verslaafd.
Al snel stapte ik over op grote werkstukken.
Het is een priegelwerk, hoor. Maar ik word er
rustig van. Want borduren en piekeren, dat gaat
niet samen. Naar de dagbesteding hoef ik niet
meer. Fijn borduren met een muziekje op de
achtergrond is voor mij de ideale uitlaatklep.”
*Mirella is een gefingeerde naam.
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“Wij doppen hier onze eigen boontjes”
Jan Kees Bruinooge (1957), BW in Vlissingen

“In het huis waarin ik woon, in mijn geboortestad,
zijn we met z’n zevenen. Of eigenlijk met z’n
achten, als ik rode kater Tommie meereken. Wij
wonen hier in een zogenoemde beschermende
woonvorm en als je bedenkt dat we Tommie uit
het asiel hebben gehaald, kun je wel zeggen dat
hij perfect past in ons ‘gezin’. Zelf voel ik me in
onze woning aan de Kasteelstraat als een vis in
het water. Mijn medebewoners en ik koken om
de beurt, allemaal hebben we onze eigen dag.
Op zondag ben ik de chef en doorgaans zet ik
een typisch Hollandse maaltijd op tafel, zoals
andijvie- of zuurkoolstamppot, sperziebonen of
doperwten. En anders groentesoep. Ja, ik ben
van de verse groenten. Niet voor niets heb ik
vroeger Levensmiddelentechnologie gestudeerd
aan de Hogere Agrarische School. Maar van een
frietje of Chinees ben ik ook niet vies, hoor.
Twee gebeurtenissen in mijn vroege jeugd zijn
bepalend geweest voor mijn verdere leven. Eerst
was daar de begrafenis van Prinses Wilhelmina,
in december 1962. Bijna zes jaar was ik toen.
Bij mij thuis hadden we nog geen tv maar mijn
grootouders, als één van de eersten destijds,
wel. Daar zaten we, met het hele gezin, bij opa
en oma voor de buis. Kabeltelevisie bestond nog
niet en soms, als het gestormd had, moest er
iemand het dak op om de antenne weer recht
te zetten. Op die gedenkwaardige dag in 1962
voorzag mijn vader de live uitgezonden zwartwit
beelden van de uitvaart van commentaar.
Vanuit Londen had Koningin Wilhelmina het
verzet tegen de Duitsers aangestuurd, vertelde
hij. Gecodeerde berichten, parachutisten, de
bemoedigende toespraken van de koningin,
dat alles leidde ertoe dat ik een groot fan werd
van ons koningshuis. Elke maand weer kijk ik
uit naar het moment dat het tijdschrift Vorsten
op de deurmat ploft. Foto’s van onze koning,
koningin en hun kinderen knip ik uit, mijn kamer
hangt er vol mee.
De tweede gebeurtenis die me heeft gevormd,
was de dood van mijn vader, een jaar na Prinses
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Wilhelmina. Het geloof is me met de paplepel
ingegoten en in de Bijbel staat dat wie half
wees is en met de bijbel wordt opgevoed, voor
de eeuwigheid beschermd is. Dat vind ik een
troostrijke gedachte. Mijn moeder heeft de
rouwverwerking van mij, mijn broers en mijn
zusje superieur aangepakt. Er was aandacht
voor emoties en gevoelens, en mijn moeder wist
een positieve draai te geven aan onze moeilijke
omstandigheden. Hobby’s, deelname aan het
verenigingsleven, logeerpartijen: ze regelde het
allemaal. Desondanks betekende het wegvallen
van mijn vader een grote klap voor mij. Ik kreeg
psychische klachten en sinds 1980 draai ik mee
in het psychiatrische circuit.
Soms valt het leven me niet mee maar nog
nooit heb ik de moed opgegeven en voor de
dag van morgen heb ik geen zorgen. Eerst
woonde ik bij Emergis in Kloetinge. Nooit te
beroerd om een karweitje op te knappen, was
ik een tijd voorzitter van de cliëntenraad en
koster van het stiltecentrum. Sinds 2000 woon
ik hier, in de Kasteelstraat. Een eigen kamer
hebben betekent privacy, een groot goed. In de
Kasteelstraat ervaar ik vrijheid in gebondenheid
en gebondenheid in vrijheid. Wij doppen onze
eigen boontjes en hebben we ondersteuning
nodig, dan is die voorhanden. Volledig
zelfstandig wonen zou voor mij waarschijnlijk
neer zijn gekomen op het bouwen van een huis
op zand. Wie een beetje Bijbelvast is, weet wat
dat betekent.
Mijn medebewoners Piet, Adrie, Lia, Janny,
Marita en Esther zijn me stuk voor stuk
dierbaar. We hebben het gezellig, voeren mooie
gesprekken en hebben respect voor elkaar. Is
er een verschil van mening, dan praten we
dat rustig uit. Vandaag de dag zijn we altijd
bereikbaar, met al die computers en mobiele
telefoons. Maar werkelijk contact hebben, ho
maar. Zelf heb ik die apparaten niet, want al die
wachtwoorden en codes kan ik niet onthouden.
Maar zeg nou zelf: wie echt contact wil maken
met de ander vindt toch altijd een manier?”
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“We maken mooie dingen, al zeg ik het zelf”
Frank Haerens (1970), WLB Blokpunt in Terneuzen

“Dankzij mijn werk in het houtbewerkingsatelier
van Blokpunt heb ik mijn leven terug. Ooit
werkte ik in de groenvoorziening. Dat was voor
ik de operatiekamer werd ingereden en er met
een onderrug voorzien van een stuk of wat
titanium onderdelen weer uit kwam, in 1997.
Doordat ik ruim acht uur op mijn buik op de
operatietafel had gelegen, waren de zenuwen
in mijn armen bekneld geraakt. Daardoor had
ik geen gevoel meer in mijn armen en handen,
en kwam ik in de WAO. Ik had geen werk, geen
sollicitatieplicht, geen doel en stap voor stap
kwam mijn leven in een neerwaartse spiraal. Ik
trouwde een paar keer om vervolgens weer te
scheiden, sloot me aan bij ‘vrienden’ met wie ik
meer blowde dan goed voor me was.
Vorig jaar ging het mis, toen ik mijn dagelijkse
portie wiet overgoot met een royale portie
alcoholische drank. Ik kreeg een psychose en
werd opgenomen in Kloetinge. Een tijdlang
gebruikte ik medicijnen en kreeg ik hulp van
een psychiater. Eenmaal beter werd ik getipt op
Blokpunt en daar werk ik nu vier dagen per week,
met veel plezier. Houtbewerking was nieuw voor
mij maar het beviel me meteen. Ik leerde de
machines te bedienen, onder andere van mijn
collega Johnny, die al twintig jaar bij Blokpunt
actief is. In het houtbewerkingsatelier maken
we van alles, zoals pergola’s, bloembakken,
kweekbakjes, windlichthouders, balkontafels,
bankjes en vogelhuisjes. Daarnaast gieten we
torso’s van beton, voor in de tuin bijvoorbeeld.
Al die spullen zijn te koop via Facebook. Ja, ik
maak maar even een beetje reclame want we
maken echt mooie dingen, al zeg ik het zelf.
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Wat ik doe, noem ik dagbesteding. Maar
eigenlijk is het, als je ziet wat we hier vier
dagen per week allemaal produceren, gewoon
volwaardig werk. Ik vind het jammer dat mensen
me soms meteen in ‘een hokje’ plaatsen als ze
horen dat ik bij Blokpunt werk. Je ziet ze denken:
Blokpunt, dat is toch van Emergis? Dan zal er
wel iets mis zijn met jou. En mensen met wie
iets mis is, dat zijn de anderen, daar horen zij
niet bij. Ze realiseren zich niet dat een psychisch
probleem, net als een lichamelijk probleem,
iets is wat ons allemaal kan overkomen. Onze
maatschappij is hard en draait om status. Pas
als je een partner hebt, een auto voor de deur
hebt staan en goed verdient, tel je mee. Zelf
zou ik heus ook graag een partner en een auto
hebben. Maar om nou te zeggen dat ik dat het
hoogst haalbare vind, nee.
Van mijn wietrokende ‘vrienden’ heb ik afscheid
genomen, met de vrienden die ik nu heb rook ik
hooguit een sjekkie. Alcohol drink ik niet meer.
Een reguliere baan zit er, met mijn rug, niet in.
Maar ik voel me kiplekker, vooral ook dankzij
mijn leuke werk en fijne collega’s bij Blokpunt.
Blokpunt heeft me weer een doel gegeven. Van
het geld dat ik er verdien, hoop ik volgend jaar
een auto te kunnen kopen. En een partner? Ook
die komt nog weleens op mijn pad. Alles op zijn
tijd, zal ik maar zeggen.”
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“Ik verwacht niet teveel, dan kan het ook niet tegenvallen”
Bas G. (1979), WLB De Ambachten in Middelburg

“Bas G., dat klinkt wel stoer dus zet dat maar
boven dit stukje. Toen ik een kind was, was
er regelmatig rottigheid in de Rotterdamse
probleemwijk waar ik woonde. ‘Zal er wel
weer één van de familie G. zijn geweest’,
klonk het dan. Dat was niet waar maar aan
die beschuldigingen heb ik wel een soort
trauma overgehouden. Vooral daarom heb ik
liever niet dat je mijn volledige achternaam
vermeldt. Een wijk als de onze heette niet
voor niets probleemwijk, er woonden veel
sociaal zwakkeren. Toch irriteert het me als
mensen hun neus ophalen voor dit soort
gemeenschappen. De buurtbewoners hebben
dan misschien niet veel te makken, als het
erop aankomt staan ze wel voor mekaar klaar.
Zelf zit ik ook zo in elkaar. Verder ben ik goed
van vertrouwen en heb ik een bloedhekel
aan onrecht. Mijn laatste euro zou ik nog
weggeven, ook al had ik hem zelf keihard
nodig. Mooi ja, zo’n levenshouding. Jammer
genoeg heeft die me ook geregeld in de
problemen gebracht.
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We waren met z’n vijven bij ons thuis, dat wil
zeggen mijn moeder en vier kinderen. Veel
geld hadden we niet. Kleding die mij, de oudste
van het stel, niet meer paste ging naar mijn
broertjes. Zestien was ik toen mijn moeder
ploegendiensten ging draaien en ik, als zij
aan het werk was, voor mijn broertjes moest
zorgen. Een hele verantwoordelijkheid maar ik
wist niet beter, deed het gewoon. Ondertussen
woon ik alweer jaren in Zeeland. Tot een
jaar of wat geleden werkte ik in de mosselen
en de oesters. Hard werken, lange dagen
maar ook goed geld. Ik kreeg een vriendin
die wel een kindje had maar geen huis. Kom
maar bij mij, zei ik, plek zat. Maar er waren
problemen met haar ex en ineens kwamen
er allerlei hulpverleners bij ons over de vloer,
zoals maatschappelijk werkers, mensen van
Jeugdzorg en de wijkverpleegkundige. Telkens
moest ik vrij nemen om bij gesprekken
aanwezig te zijn. Mijn vriendin raakte
psychisch erg in de war van al dat gedoe en zelf
kon ik het uiteindelijk ook niet goed meer aan.
Ik raakte overspannen en daardoor werkloos.

Mijn vriendin werd opgenomen in de kliniek in
Kloetinge. Daar zit ze nu nog steeds en ik denk
dat ze nooit meer beter wordt. Haar kindje
woont bij één van de oma’s.
Ondertussen heb ik een WIA-uitkering
en woon ik in een achterstandsbuurt in
Vlissingen. Geen probleem vind ik dat, ik zit
er graag. Vanwege ADHD en een borderline
persoonlijkheidsstoornis heb ik ambulante
begeleiding van Emergis. Voorheen werkte ik
bij ‘t Hof van Thee&Leut, ook in Vlissingen. Na
een jaar of drie werd het tijd voor verandering
en zo kwam ik bij De Ambachten terecht.
Als chauffeur breng ik de hier gemaakte
schuttingen, tuinmeubelen en andere
producten naar klanten. Ik ben blij met mijn
werk omdat ik op de bestelbus lekker op
mezelf kan zijn. In de werkplaats is het ook
prima maar er is vaak veel drukte en lawaai.
Daar kan ik niet goed tegen. Kijk, mijn collega’s
en ik werken hier natuurlijk niet vanwege onze
zweetvoeten. Allemaal hebben we wat. Dat
is oké maar het brengt vaak ook onrust met

zich mee en daardoor kan ik me ineens erg
opgefokt voelen. Dan zeg ik: laat mij maar
spullen laaien en op pad gaan met de bus.
Elk weekend bezoek ik mijn vriendin in
Kloetinge. Soms ben ik haar gedrag helemaal
zat. Maar zelf spoor ik ook niet, dus ja.
Bovendien, kan zij er wat aan doen dat ze ziek
is in haar hoofd? De ene dag ga ik vol voor
het leven en de andere dag ben ik er helemaal
klaar mee. Gelukkig geeft mijn werk bij De
Ambachten me structuur en een doel. Zelf
leg ik de lat niet te hoog want dan gaat het
mis. Ze jagen me hier niet op als ik eens moe
of moedeloos ben. Soms zeggen mensen
als ze mijn verhaal horen: ‘Dat jij nog niet
van een flat gesprongen bent…’. Maar ik ben
tevreden met mijn leven. Ik verwacht niet te
veel, dan kan het ook niet tegenvallen. Grote
wensen heb ik niet. Toen ik nog een hoop geld
verdiende, in de mossel- en oesterbusiness,
heb ik alles al gedaan. Gewoon blijven werken
bij De Ambachten, dat is het wel. En mijn
vriendin opzoeken. Want wat er ook gebeurt,
ik blijf haar trouw.”
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“Ik kan het goed vinden met mezelf”
Marcel Praet (1961), voormalig bewoner BW in Zierikzee

“Voor iedereen die zich weleens wat vaag in
zijn hoofd voelt, heb ik een gouden tip: hopla,
onder de koude douche! Zelf doe ik dat ook, ’s
avonds. Soms één, zo nodig twee keer. Ga ik
naar bed maar kan ik niet slapen, dan pak ik
weer een koude douche. Je wilt niet weten hoe
verkwikkend dat is. Voor mij is het ‘t beste
medicijn tegen een vermoeid, vol hoofd en dat
is prettig want ik ben gevoelig voor wanen. Dat
komt door mijn ziekte, schizofrenie. Ik ben er
een van een tweeling, eeneiig. Mijn broer is niet
schizofreen. Verder lijken we veel op elkaar, ook
innerlijk, en trekken we graag samen op.
Als jongeman was ik een doener, geen
boekenwurm. Niet dat ik ooit ben blijven zitten.
Maar na de lts wilde ik werken, mijn handen
laten wapperen. De militaire dienstplicht
bestond toen nog. De landmacht leek me wel
leuk, een beetje rondkijken in andere landen. De
marine, daar wou ik niet heen: altijd maar varen,
uitzicht op zee en verder niks te beleven. Maar
goed, het werd de luchtmacht, in Gilze-Rijen.
Zierikzee, waar praktisch mijn hele familie woont,
was dus niet ver weg en dat gaf me stiekem best
wel een veilig gevoel. Eenmaal uit dienst kreeg
ik een baan bij een plasticfabriek, in de ploegen.
Het was toen dat ik voor het eerst psychische
klachten kreeg. De maatschappij ging me te snel,
met alles wat er van mij als twintiger verwacht
werd. Geld verdienen, trouwen, kinderen krijgen,
een sociaal leven opbouwen - dingen die de
meeste mensen zonder al te veel gedoe voor
elkaar krijgen. Maar ik ervoer het als een opgave,
ging tobben, raakte verward en trok me terug als
een zieke kat onder de heg. Ik kreeg psychische
hulp, bleek gevoelig te zijn voor schizofrenie en
woonde een jaar intern bij Emergis.
Eenmaal opgeknapt ging ik werken voor mijn
broer: kokkels vissen. Die kokkels zitten in
zandplaten, vlak onder het oppervlak. Je woelt ze
los met een speciale hark waar een net aan zit.
Dat doe je vlak voordat de zandplaat droogvalt
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bij eb en zodra de vloed opkomt. Tussendoor
heb je aan boord de tijd aan jezelf. Tijdens die
rustpauzes - en geloof me, die heb je nodig na al
dat zware gehark - praatten mijn broer en ik wat,
ondertussen genietend van de natuur. Hij en ik,
we spreken als het ware dezelfde taal. We zijn er
voor elkaar en dat is handig, vooral ook omdat
we allebei vrijgezel zijn. Ik had het best naar
mijn zin in de kokkelvisserij maar na verloop van
jaren keerde het zware fysieke werk zich tegen
me. Het getob en de verwardheid overspoelden
me weer en ik ging kopje onder. Soms letterlijk,
als ik met kleren en al een duik nam in de haven
van Zierikzee.
En zo belandde ik weer een jaar intern bij
Emergis. Daarna woonde ik vijftien jaar
beschermd aan de Karnemelksvaart, in Zierikzee.
Een mooie, gezellige tijd was dat. Ik voelde
me verbonden met mijn huisgenoten, leerde
mezelf beter kennen en uiten. Ik kreeg er ook
een vriendin. Zij woonde in de kamer naast mij
en zeven jaar hadden we relatie. Op een dag
ging het uit en zij vond een ander. Nu zijn we
vrienden, met z’n drieën. We drinken regelmatig
samen koffie en hebben elke dag wel even
contact. Jaloezie ken ik niet en ruziemaken vind
ik zonde van mijn tijd. Dankzij mijn ex-vriendin
heb ik mogen proeven van de ware liefde. Daar
ben ik haar dankbaar voor.
Sinds drie jaar woon ik op mezelf in een heel
fijn huisje met uitzicht op de Oosterschelde en
het gaat goed met mij. Elke dag kook ik mijn
eigen potje, mijn broer komt vaak bij me eten.
Ik loop graag langs het strand met Vino, de
bordercollie van mijn broer. Samen strekken we
de pootjes en genieten we van het buiten zijn.
Alleen wonen vind ik geen punt, ik kan het goed
vinden met mezelf. Mensen om je heen hebben
is natuurlijk fijn. Maar als ik in mijn leven iets
geleerd heb, is het dit wel: alles begint met blij
zijn met je eigen ik.”
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“Ik, een échte baan. Wie had dát gedacht?!”
Benny Pieters (1975), BW in Hulst

“Zie je dat metalen hart daar, in dat sierlijke
doosje? Daar zit as in, van mijn overleden
broer. Het is zwaar hoor, voel maar. Mijn
broer, drie jaar ouder dan ik, had een ernstige
nierziekte. We waren heel close en ik mis hem
ontzettend. Kijk, hier hangt een fotocollage
met portretten van de mensen die belangrijk
voor mij zijn. Die mooie vrouw daar - en dat
is nog maar de buitenkant, van binnen is ze
nog veel mooier - is mijn vriendin en soulmate
Cecile. Drie jaar hebben we al iets met elkaar.
Zij heeft een verstandelijke beperking en mijn
verantwoordelijkheidsgevoel voor haar is heel
sterk. Onder andere daardoor gaat het met mij
sinds twee jaar stukken beter.
Mijn verhaal is een echt succesverhaal. Het is
niet te geloven maar binnenkort begin ik, naast
mijn werk als folderbezorger, met een échte
baan, als postbode. Ik, postbode! Hahaha! Wie
had dat gedacht, na een jarenlang gevecht tegen
drank en drugs?! Mijn broer, die van de as in dat
hart, rookte hasj en vroeg of ik ook wat wilde. Ik,
een jaar of dertien, zei ja. Wist ik veel. Ik neem
mijn broer niks kwalijk, hij zal de consequenties
van zijn aanbod niet hebben overzien. Een
paar jaar later, ik weet het nog precies, werd
ik uitgelachen op school. Nou was ik ook een
rotjong. Ik pestte de leraren, spijbelde, was
opstandig in het algemeen. Maar die dag brak er
iets in mij en ik werd heel ziek. Zo kreeg ik last
van psychoses. Het was begin jaren 90, de tijd
van de gabbers. Naar houseparty’s ging ik niet.
Maar ik snoof en slikte alles wat los en vast zat,
en spoelde dat weg met ruime hoeveelheden
alcoholische drank. Daarnaast blowde ik veel.
Mijn leven liep vast en rond mijn twintigste had
ik er al diverse werkgevers op zitten, zoals Yara,
de cokesfabriek, de DOW. Uiteindelijk raakte ik
vanwege mijn verslaving arbeidsongeschikt.
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Mede dankzij interne behandeling bij Emergis
in Kloetinge en Vrederust in Halsteren ben ik
uit het dal gekropen. Jaren zijn daar overheen
gegaan en het middelenmisbruik heeft mijn
hersenen helaas blijvend veranderd. Maar mijn
relatie met Cecile, de vrouw van mijn dromen,
houdt me op de rails. Eindelijk is er eens iemand
echt voor mij alleen en ik op mijn beurt ben
er altijd voor haar. Verliefd zijn was iets dat ik,
altijd onder invloed, niet kende. Verder ben ik er
heel tevreden over dat ik mijn eigen huishouden
run, hier in de BW. Koken, slapen, Netflix kijken,
alles speelt zich af op mijn kamer. Het is er vol.
Dat benauwt me weleens, twee kamers zou fijner
zijn. Maar ik kook elke dag een warme maaltijd,
op twee elektrische plaatjes. Wat zeg je, overal
zand op de vloer? Mja, een keer de stofzuiger
erdoorheen halen zou geen kwaad kunnen.
Dit interview zou ik twee jaar terug niet hebben
kunnen geven. Ik was te ziek, in hoofd en hart.
Snoof Ritalin, was dagen achter elkaar wakker,
stuiterde het leven door. Zo ging ik bijvoorbeeld
middenin de nacht vissen. De ene na de andere
vette karper hengelde ik uit de Veste, in Goes.
Dat Ritalin-snuiven is gelukkig verleden tijd.
Mijn dag- en nachtritme is hersteld, mede door
mijn folderwerk heb ik structuur en ondertussen
ben ik al twee keer met Cecile op vakantie
geweest. Twéé keer, voor het eerst in twintig jaar,
naar een bungalowpark aan het Veluwemeer
en naar Eindhoven. Verder heb ik met Emergis
een reis naar de Ardennen gemaakt. Daar heb ik
verschrikkelijk van genoten en ik hoop nog eens
mee te kunnen.
Medicijnen gebruik ik nog wel en ik rook
sigaretten. Daar ga ik binnenkort mee stoppen
door middel van nicotinepleisters. Dat ik uit het
psychiatrische circuit ben geraakt, is fantastisch.
Mijn behandelaars hadden me feitelijk
opgegeven. Ik was een hopeloos geval, was dag
in dag uit alleen maar aan het lijden. En kijk nu
eens: ik woon al twee jaar op mezelf, heb werk
en een vaste vriendin. Een overwinning vind ik
het. Ik heb het goed gedaan.”
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“Van mijn bijzondere brein heb ikzelf totaal geen last”
Matthieu Jobse (1987), BW inMiddelburg

“Jij bent geboren op 2 september 1961?
Momentje! (Matthieu slaat aan het rekenen,
mompelt iets over schrikkeljaren, plust en mint,
deelt en vermenigvuldigt, komt binnen twee
minuten met de uitkomst van de som - PK) Dat
was dan op een zaterdag! Klopt, hè? Zoals jij
met letters bent, ben ik met cijfers. Jaartallen,
adressen, verjaardagen, die onthoud ik heel
gemakkelijk. En ik hou van rekenen, absoluut!
Alles uit mijn hoofd, een rekenmachine is aan
mij niet besteed. Ik heb een bijzonder brein
en daar heb ikzelf totaal geen last van. Op 19
september 2012 ben ik verhuisd van Spectrum,
het centrum voor autisme van Emergis in
Kloetinge, naar deze BW. Op mijn kamer
kan ik goed tot mezelf komen, doen wat ik
wil. Binnenkort wordt hij opgeknapt. Dat zal
tijd worden ook, hij is nogal smekkelig. Dat is
S-M-E-K-K-E-L-I-G.
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Reizen is leuk, ik ben een paar keer begeleid op
vakantie geweest, met reisorganisatie Dolfijn.
Naar Texel bijvoorbeeld. Van Den Helder ga je
naar de overkant met de TESO, Texels Eigen
Stoomboot Onderneming. De natuur daar
is heel mooi maar de beste herinneringen
bewaar ik toch aan het gokcentrum in Den
Burg. Geweldig! Op een dag ga ik misschien
nog eens naar Leuven. Je hebt er studenten
en er zijn grachten. Een fijne combinatie want
studenten gooien vaak fietsen in het water en
die zou ik, als ervaren fietsenvisser, er mooi uit
kunnen halen. Vijf jaar doe ik dat werk al. Op 9
februari 2018 was ik op tv, bij Omroep Zeeland.
Ze filmden me bij de Pottenbakkerssingel, in
Middelburg, waar studenten, dronken lui en
andere zotten nogal eens een fiets te water laten.
Van de fietsenvisserij krijg ik een fijn, opgeruimd
gevoel. Het gekste wat ik ooit gevonden heb
was een motorfiets, een rode Honda. Ik zie
hem nog zo voor me, een zwaar ding was het.
Mensen beseffen niet dat lak, metaal en andere
stoffen het water vergiftigen. Eenden en vissen
zwemmen erin en krijgen het binnen. Daar zou
je toch verdrietig van worden?

Mijn stiefvader zat in het schroot. Bij hem op het
terrein, in Oostkapelle, lag van alles: puin, koper,
sloopmaterialen. Die verkocht hij weer door,
dat vond ik mooi. Waarom nieuw kopen als je
ook kunt hergebruiken? Daarom heb ik het ook
zo naar mijn zin bij WLB De Loods. We slopen,
recyclen en repareren er van alles, en ik sleutel
er vooral aan fietsen. Dat mijn kamer in de BW
nodig moet worden opgeknapt, komt onder
andere doordat ik er een soort werkplaats van
maakte waar ik oude fietsen sloopte en wielen
spaakte. Handig was anders, al die trappen op
met die wrakken, maar ik kon het niet laten.
De vloer werd zo ontzettend smerig, ik kreeg
hem niet meer schoon. Als ik straks een mooie
nieuwe vloer heb, moet die wel mooi blíjven.
Daarom heb ik besloten voortaan netter te gaan
leven.

Van kinds af aan ben ik een natuur- en
milieuliefhebber. Onze planeet gezond en
mooi houden, is wat ik wil. De mens gaat heel
slecht om met de natuur. Daar treed ik tegen
op, als fietsenvisser en dus ook als fietsenmaker
bij De Loods. Goed spul in de afvalcontainer
gooien is toch eeuwig zonde? Fietsenhandelaars
die alleen maar nieuw verkopen, daar heb ik
geen respect voor. En voor mensen die hun
medemens niet netjes behandelen ook niet.
Met elkaar moeten we onze leefomgeving mooi
houden en ons sociaal gedragen. Ikzelf wil iets
betekenen voor anderen én voor Middelburg.
In de zeven jaar dat ik hier woon, ben ik van de
stad gaan houden. Daarom ben ik ook zo fel
op die fietswrakken. Iedereen in Zeeland kent
me inmiddels wel en wie weet ook in de rest
van Nederland. Want dat filmpje van Omroep
Zeeland is ook bij Omroep MAX uitgezonden. Ik
ben geloof ik een beetje beroemd. Dat vind ik
prima hoor, absoluut!”
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“Ik durf weer te dromen en dat is heerlijk”
Frans Brand, voormalig medewerker van WLB ’t Hof van Thee&Leut in Vlissingen

“Om maar met de deur in huis te vallen: ik
werk voor mijn uitkering. Ik vind het belangrijk
om dat te vertellen, want binnenkort is die
uitkering verleden tijd en verdien ik mijn eigen
geld. Wat ik daarbij voel? Trots! Want ik kom
van ver. Een kind kan je vertellen dat met
drank op achter het stuur kruipen foute boel
is. Ikzelf wist dat natuurlijk ook wel maar daar
handelde ik niet naar. Nadat ik voor de vijfde
keer tegen de lamp was gelopen, ging er een
dikke streep door mijn rijbewijs. Niet handig
als je vrachtwagenchauffeur bent, dus dat was
einde verhaal. Daarna werkte ik een tijdje als
uitzendkracht bij een afvalverwerkingsbedrijf.
Ondertussen zag ik mijn oud-collega’s en mijn
broer, die bij hetzelfde bedrijf werkte als ik en
bij wie ik toen inwoonde, gewoon nog op de
vrachtwagen rijden. Heel gek misschien maar
het kon me niet boeien. Ik zag niet in waar ik
mee bezig was geweest en wat ik daarmee
verspeeld had. Dat besef kwam pas later.
Door de crisis raakte ik mijn uitzendwerk kwijt
en tot overmaat van ramp werd ik ook nog
dakloos. Via daklozenopvang Het Witte Huis
in Vlissingen kon ik gelukkig een kamer huren.
Op een dag nodigde sociale werkvoorziening
Orionis me uit voor een gesprek en een week
later werkte ik in de groenvoorziening. Ik genoot,
lekker buiten aan de gang zijn was stukken
leuker dan eindeloos over de boulevard sloffen
met een colaatje in mijn hand. Ik kwam weer
onder de mensen en kon, omdat ik werkte
voor mijn uitkering, weer wat betekenen voor
de maatschappij. Beetje bij beetje begon ik
de schade die ik mezelf en anderen met mijn
gedrag had toegebracht te overzien. Voorzichtig
kwamen er ook wensen en plannen voor de
toekomst in me op. Ik kreeg weer hoop, stopte
met drinken. Met hulp van mijn psychiater en
andere professionele begeleiders lukte het me
mezelf uit de put te takelen.
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Toch was alle leed nog niet geleden. Ik kreeg
een reguliere baan in de afvalverwerking maar
kwam buiten mijn schuld toch weer op straat
te staan. De moed zakte me in de schoenen.
Opeens was daar een werkplek bij ’t Hof van
Thee&Leut. Alles goed en wel, zei ik, maar stop
me niet tussen vier muren want dan word ik gek.
Bleek dat ze een tuinman nodig hadden. Nou,
dik voor mekaar! Ik maai het gras, ga tekeer
met de snoeischaar, zorg voor de groenten in
de kas en houd het terras kraakhelder met de
hogedrukspuit. Daarnaast ben ik actief in het
houtbewerkingsatelier. Ik heb er net de laatste
hand gelegd aan een aquariummeubel.
Als dit stukje wordt gepubliceerd, is ’t Hof van
Thee&Leut voor mij verleden tijd want ik heb een
reguliere baan gevonden in de groenvoorziening.
Voorlopig nog met behoud van uitkering maar
naar verwachting over een half jaar met een
gewoon salaris, en daar ben ik ongelooflijk trots
op. Ooit viel ik hard en lag ik in de goot. Nu sta
ik toch maar mooi weer met beide benen stevig
op de grond en verdien ik mijn eigen geld, in
een echte baan. Het was fijn werken bij ’t Hof
van Thee&Leut, met al die prachtige mensen.
Ik zal nog regelmatig bij ze op bezoek komen.
Met een beetje geluk krijg ik binnenkort mijn
rijbewijs terug. Nu nog even de jackpot winnen.
Dan koop ik een huisje, in Frankrijk. Hoog in de
bergen, een stuk of wat paardjes in de wei en,
wie weet, een vrouw aan mijn zij. Tot het zover
is, schoffel en snoei ik nog even door. Maar ik
durf weer te dromen en dat is zo heerlijk.”
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“Ik was een puzzelstukje dat nooit ergens paste”
Wanda Jansen (1975), bewoonster van een BW

“Het was een bloedhete dag, juli 2018. De bel
ging en ik wist meteen: dit gaat over Rinus.
De agenten die voor de deur stonden hadden
slecht nieuws en ik flipte totaal. Nog geen vier
maanden eerder waren Rinus en ik getrouwd.
We hadden elkaar ontmoet in een project voor
zelfstandig wonen bij een GGZ-kliniek en het
klikte direct. We kregen een eigen plek, een
huisje in Ellewoutsdijk. Tijdens een wandeling
door het dorp kwam er een dame met meerdere
honden aan de lijn op ons pad. Een chihuahua
trippelde op me af, sprong tegen me op. Keelia
heette ze en zij, dat weet ik honderd procent
zeker, koos mij uit als haar bazinnetje. Ik kon
haar adopteren, zei de dame, en dat heb ik
gedaan. Zonder Keelia had ik het ’t afgelopen
jaar niet gered. Keelia is de kurk waarop ik drijf.
De kleding die jij nu draagt, met al die kleurige
wybertjes, is nogal een geestelijke uitdaging voor
mij. Ik ben gevoelig voor bepaalde kleuren en
printjes, en van deze zou ik zomaar eens heel
draaierig kunnen worden. Sommige geluiden
kan ik ook niet goed hebben. Ik ben wat ze
tegenwoordig hooggevoelig noemen: mijn
antennes staan altijd op scherp. Of een kleur me
wel of niet aanstaat, hangt af van hoe ik in mijn
vel zit. Momenteel ben ik erg van het roze en
paars. Dat is een goed teken, het geeft volgens
de kleurenleer aan dat ik mezelf accepteer
zoals ik ben. Ik ben gediagnostiseerd met een
stoornis in het autistisch spectrum en een
posttraumatische stressstoornis. Dat laatste zit
hem in mijn angstige jeugd en de jaren daarna,
die bol stonden van foute mensen, geweld en
misbruik. Niet dat ik geen liefdevolle ouders had,
maar mijn moeder had jarenlang een ernstige
hartziekte en rond mijn elfde balanceerde ze
op het randje van de dood. Voor een jong kind
valt zoiets niet mee. Op het nippertje kwam er
hulp, in 1986. Als eerste vrouw in Nederland
onderging mijn moeder een harttransplantatie.
Ze kwam er zelfs mee op tv, bij Ria Bremer, in
Vinger aan de Pols.
Een paar jaar later kreeg mijn vader de ziekte
van Hodgkin, lymfeklierkanker. Ook dat ging
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mij, een veel te vroeg geboren, emotioneel
kwetsbaar kind, niet in de koude kleren zitten.
Bij wijze van overlevingsstrategie kroop ik in
mijn schulp, hield mensen op afstand. Ik was
een buitenbeentje, een puzzelstukje dat nooit
ergens paste. Op school werd ik gepest. De man
met wie ik te jong en te snel trouwde, gebruikte
en mishandelde me. Ook de mannen die daarna
kwamen, deugden niet. Ik liep psychisch vast,
werd opgenomen in een GGZ-kliniek, ging
van BW naar BW, was jarenlang depressief en
suïcidaal. Toen kwam Rinus in mijn leven en
alles leek perfect. Maar Rinus raakte psychisch
het spoor weer bijster, kort na ons trouwen, in
Ellewoutsdijk. Ik trok het niet en ging bij mijn
ouders wonen. De communicatie met Rinus
verliep moeizaam. Omdat ik geen appjes
meer van hem wilde ontvangen, blokkeerde ik
hem. Later zag ik dat hij kort voor zijn dood
afscheidsappjes had gestuurd. Die had ik dus
gemist. Een tijdje voelde ik me daar schuldig
over. Inmiddels begrijp ik dat ik zijn zelfmoord
niet had kunnen voorkomen, hij was té ziek.
Eén van de dingen die ik doe om te ‘landen’
als er te veel op me af dreigt te komen, is
mindfulness. Jarenlang zat ik erg in mijn
hoofd. Daardoor raakte ik vervreemd van mijn
intuïtie. Mede dankzij meditatie leef ik meer in
het hier en nu, en is mijn eigen energie beter
in balans met die van onze planeet en andere
hemellichamen. Sowieso ben ik erg van de
natuur, van planten en dieren. Insecten, daar
ben ik weg van. Vandaar ook mijn T-shirt met
vlinders erop: ik ben een enthousiast lid van
de Vlinderstichting. En al die gezellige blauwe
druifjes, hyacinten en narcissen die je in en
rond de tuin van de BW ziet, heb ik samen met
andere bewoners geplant. Hier, in deze BW, ben
ik op mijn gemak. De mensen zijn gemoedelijk,
dat is belangrijk voor me. De begeleiding van de
BW is geweldig en ik ben blij met het huisje dat
ik, met nog een cliënte, bewoon. In de toekomst
krijg ik een eenpersoonsappartement. Dat duurt
nog even maar dat vind ik geen probleem. Ik
vertrouw op mijn innerlijk kompas en wat ik voel,
voelt goed. Ik ben thuisgekomen, en dan vooral
in mezelf.”
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“Het zou allemaal wat scherper mogen in de bovenkamer”
Tom Gillesse (1967), BW in Middelburg

“Welkom in mijn kamer. Hier wonen, in de
Koestraat in Middelburg, bevalt me goed. Mijn
kamer is ruim, ik heb mijn eigen badkamer en
wat ik vooral heel fijn vind, is dat ik uitkijk op de
straat. Altijd komen er wel mensen voorbij, op
de fiets of lopend. Dat vind ik belangrijk want
zo voel ik dat ik middenin het leven sta. Verder
zitten Albert Heijn en andere winkels hier vlakbij.
O, en laat ik de café’s niet vergeten! Café De
Zaak en Brooklyn, op de Grote Markt, daar kom
ik elke week wel een keer, als ik me goed voel
en even van mijn kamer af wil zijn, een andere
sfeer wil proeven. Eén, twee biertjes drink ik
dan. Meer niet want dat gaat niet samen met
de medicijnen die ik gebruik, snap je. Spreekt
iemand me aan, dan maak ik een praatje. Uit
mezelf doe ik dat niet snel omdat ik niet zo
contactvaardig ben. Daar heb ik best last van.
Meer contacten hebben lijkt me fijn.
Ik ben gesteld op mijn privacy en trek me vaak
terug op mijn kamer. Dat heeft te maken met
mijn ziekte, schizofrenie. Twintig was ik, toen
ik die kreeg. Het moeilijke van schizofrenie is
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dat ik vaak van die lege gedachten heb. Dan wíl
ik wel iets zeggen, maar ik weet gewoon niet
wát. Wat het hebben van schizofrenie voor mij
betekent, vind ik moeilijk te omschrijven. Goede
en slechte dagen wisselen elkaar af, maar mijn
ziekte heeft voortdurend invloed op mijn leven.
Gelukkig gaat het de laatste tijd best goed met
me. Ik ga bijvoorbeeld naar de sportschool om
te fitnessen met gewichtjes, te roeien en te
fietsen. Sporten brengt meer helderheid in mijn
hoofd. Werken bij WLB De Ambachten, ook hier
in Middelburg, heeft hetzelfde effect. Schroefjes
tellen en in zakjes doen, vlaggenstickertjes
plakken om bouten en moeren, die dingen. Eén
middag in de week doe ik dat. Werk ik vaker, dan
ga ik teveel in mijn hoofd zitten en word ik niet
goed. Omdat ik al zo lang schizofreen ben, weet
ik waar mijn grenzen liggen. Die houd ik goed in
de gaten.
Ik was een paar jaar getrouwd, toen ging ik
scheiden. Mijn ex-vrouw en ik botsten veel, we
begrepen elkaar niet. In elk geval heb ik aan mijn
huwelijk wel een mooie dochter overgehouden.

Ook zij heeft schizofrenie en dat doet pijn. Kijk,
die mooie foto op mijn bureau, dat is ‘r. ‘Zo
ben ik altijd een beetje bij je’, staat er op het
lijstje. Lief, hè? Ik voel me erg verbonden met
haar. Een paar keer per maand zien we elkaar en
drinken we bijvoorbeeld koffie bij mijn ouders, in
Vlissingen. Toen de medicijnen die ze kreeg niet
bleken te helpen, gaven de artsen haar het soort
pillen dat ik ook heb. Daar knapte ze van op. In
dat opzicht is het dus wel weer handig dat we
dezelfde ziekte hebben. En heeft ze vragen, dan
kan ze bij me terecht. Maar ja, als ouder wil je
het beste voor je kind. Als dat kind dan net als jij
ziek blijkt, voel je je oneindig machteloos.
In de beschutting van mijn kamer luister ik graag
naar popmuziek. Celine Dion, Eric Clapton,
Racoon, Marco Borsato en U2 vind ik leuk. Geen
rampetampmuziek maar gewoon, lekker rustig.
Mijn eigen gitaar blijft voorlopig nog even in
de hoes. Toen ik in de twintig was, heb ik wat
leren spelen maar dat is weggezakt. Ik pak het
op een dag wel weer op maar er moet geen druk
op liggen, daar word ik onrustig van. Tekenen

en schilderen deed ik ook graag. Helaas kan
ik nu zelfs geen poppetje meer tekenen, door
de psychoses die ik doormaakte. Gedachten,
gevoelens, herinneringen - alles is veranderd,
alsof er iemand op delete heeft gedrukt. Geen
pretje, hoor. Gelukkig heb ik al een tijd geen
psychoses meer gehad; de antipsychotica helpen
goed. Toch draag ik de angst dat ze terug zullen
komen altijd met me mee. Muziek draaien helpt
daartegen, het maakt het allemaal wat lichter.
Schaken doe ik ook graag, en hersenoefeningen
op mijn laptop. Het zou allemaal wat scherper
mogen in de bovenkamer, vandaar.”
Ik droom ervan beter te kunnen functioneren.
Ooit volledig zelfstandig wonen zou mooi
zijn, in een leuk huisje in Middelburg. Ik heb
gerouwd om het feit dat ik schizofreen ben, heb
een heel acceptatieproces doorlopen en meer
ziekte-inzicht gekregen. Vroeger leefde ik maar
raak. Inmiddels weet ik dat rust en regelmaat
belangrijk voor me zijn. Daar leef ik naar. En het
is goed voor nu.”

53

“Ongelooflijk hoe zuinig ik leef, nu ik clean ben!”
Otmar Hoogwerff (1983), BW in Oostburg

“Ezeltjes, dat vind ik grappige dieren. Ik werk
ermee bij WLB Hertenpark in Groede. Als ik
eraan kom, komen de ezeltjes me begroeten.
We hebben een band maar hoe dat komt, durf
ik niet te zeggen. Ik ben in elk geval blij om hen
te zien en andersom is dat blijkbaar ook zo. Vijf
ochtenden per week maak ik in het Hertenpark
hokken schoon en voeder ik de beesten. Daarna
ga ik naar huis, in de BW, om uit te rusten. Van
de medicatie die ik gebruik, ben ik namelijk snel
moe.
Zomer 2018 ben ik in huisje nummer 4 van de
BW komen wonen en het bevalt me er wel. De
begeleiding is goed en mijn medebewoners,
vooral mannen, zijn prettige mensen. We doen
niet veel dingen samen, allemaal zijn we nogal
op onszelf. Persoonlijk zit ik best graag in de
gezamenlijke woonkamer, beetje Facebooken
en YouTube kijken op de huiscomputer. Voor
ik naar Oostburg kwam, woonde ik op een
zorgboerderij. Ik had het er niet naar mijn zin
maar daar ga ik verder niks over vertellen. Vanaf
mijn achtentwintigste heb ik af en aan geen
vaste verblijfplaats gehad. Dat lijkt je moeilijk?
Nou, dat was het ook. Na verloop van tijd vond
ik weer onderdak, in daklozenopvang Het Witte
Huis in Vlissingen.
Op mijn vijftiende kocht ik tijdens een avondje
stappen een partypilletje en er ging een wereld
voor me open. Alsof er een bom afging in mijn
hoofd en in mijn lijf, de avond werd er meteen
een stuk leuker door. Jarenlang wist ik het bij
dat ene xtc-pilletje te houden en toch raakte ik
op een dag helemaal van God los. De vrienden
met wie ik omging, gebruikten allemaal en dan
is het verdomde lastig er zelf vanaf te blijven.
Verder blowde ik. Na een weekend losgaan bleef
ik ‘s maandagsmorgens in m’n nest liggen, te
lamlendig om naar mijn werk - ik was toen
metselaar - te gaan. Ook dinsdags was ik nog
helemaal verpleurd. ’s Woensdags ging ik, weer
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enigszins aanspreekbaar, naar mijn werk om op
vrijdagavond weer alle remmen los te gooien.
Van het slikken van xtc schakelde ik over op
het snuiven van speed en coke. Speed spuiten?
Nee joh, da’s ongezond. Ik had toen een baan
als steigerbouwer. Veilig was anders natuurlijk,
met al die rotzooi in mijn lijf. Veel collega’s
gebruikten ook, één grote snuifdoos was het er.
Wekelijks verdween er voor een paar honderd
euro in mijn neus. Ongelooflijk hoe zuinig ik leef,
nu ik clean ben! Al heeft het wel even geduurd
voor ik dat voor elkaar had. Op een dag raakte
ik dakloos. Hoppend van het ene logeeradresje
naar het andere werd ik ontzettend angstig en
verdrietig. Het loopt nog eens verkeerd met
me af, dacht ik dan. Die negatieve emoties en
gedachten snoof ik vervolgens weer weg met het
een of ander, en zo ging het van kwaad tot erger.
Vooral mijn moeder deed ik veel verdriet met
mijn drugsgebruik. Het is ook niet niks, je kind
de vernieling in te zien gaan. Toch bleef ze me
helpen, keer op keer op keer.
Na een verblijf in Kloetinge en vervolgens in
een afkickcentrum in Dordrecht waar Jezus er
continu met de haren bij werd gesleept, was
ik clean. Helaas ging het in daklozenopvang
Het Witte Huis weer mis. Mijn volgende adres,
de zorgboerderij, was zoals ik eerder al zei
geen succes en zo belandde ik voor de tweede
keer in Kloetinge. Rens, mijn begeleider daar,
stelde toen de BW in Oostburg voor. Wat ben
ik ontzettend blij dat ik uit dat drugscircuit
aan de overkant ben! Toch blijft die rommel
trekken, hè. Maar ga ik weer door de knieën dan
moet ik hier weg, dus ik kijk wel lekker uit. Mijn
moeder is ongelooflijk blij dat ik veilig ben en
niet meer gebruik. Mijn vader? Die heeft me
allang opgegeven. Jammer, maar het is zoals het
is. Wie weet vind ik nog eens een leuke baan op
een schip. Reizen, iets van de wereld zien, dat
zie ik wel zitten. Mijn leven heeft nu lang genoeg
stilgestaan.”
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“Ik begin als mens beter tot mijn recht te komen”
Kenneth Meeusen (1995), BW in Terneuzen

“Daar stond ik dan, op straat. Geen baan, geen
geld, geen huis. Nou was ik via Emergis al
bezig met zoeken naar een plekje in een BW
en daar is toen extra vaart achter gezet. Eerder
woonde ik ook al eens een tijdje in een BW. Dat
was op Walcheren omdat ik oorspronkelijk uit
Vlissingen kom. Maar na een geweldsincident
op mijn afdeling voelde ik me er niet langer
beschermd. Bovendien is het handig dat ik nu
naast Blokpunt woon. Dat is het werkleerbedrijf
waar ik een aantal uren in de week werk. In
de houtwerkplaats, waar ik mijn zinnen op
had gezet, was geen plaats en zodoende werd
het ‘t Lego-atelier. Ook prima, ik ben er erg
enthousiast over.
Bijna heel 2017 woonde ik intern bij Emergis in
Kloetinge, om te beginnen drie maanden op de
afdeling verslavingszorg. Dat was vanwege mijn
drank- en drugsverslaving. Ik kwam er soort van
clean uit maar niet echt, omdat de problemen
achter mijn verslaving niet waren verholpen. Na
een aantal geweldsdelicten, onder andere het
vernielen van auto’s, werd ik opgepakt. Van de
combinatie drank en drugs krijg ik black-outs.
Daarom herinner ik me alleen kleine stukjes van
de dingen die ik toen heb gedaan. Uiteindelijk
werd ik weer opgenomen in de kliniek, voor nog
eens zeven maanden.
In het begin lapte ik alle regels aan mijn laars,
blowde ik gewoon vrolijk verder. De wiet haalde
ik in de stad. Elke dag zeikten mijn behandelaars
aan mijn hoofd: wanneer stop je nou eens
een keer? Dat werd zo strontvervelend dat ik
er uiteindelijk inderdaad maar mee kapte. En
eerlijk is eerlijk, het werd ook wel tijd dat ik eens
serieus ging kijken naar de oorzaken van mijn
gedrag in plaats van me te verschuilen achter
drank en drugs. Twaalf jaar was ik toen ik ging
gebruiken. Mijn jeugd was niet makkelijk, thuis
niet maar ook op school niet. Het vele pesten
daar maakte dat ik afstandelijk werd. Mijn
emoties raakten afgestompt tot er nog maar

56

één overbleef waar ik wél bij kon komen: woede.
Toch wil ik mijn getraumatiseerde jeugd niet
gebruiken als excuus. De rotzooi die ik heb
uitgehaald, daar was ik toch echt zelf bij. Na het
gebeuren met die auto’s legde de rechter me
een taakstraf op. Nu haal ik rommel uit bermen
en zo. Leuk is anders. Maar het is de prijs die ik
betaal voor mijn wangedrag. Want dat was het.”
In de BW keek ik eerst de kat uit de boom,
sociale contacten leggen vind ik lastig. Dat er
wat mensen woonden die ik al kende, maakte
het makkelijker om me open te stellen. Drank en
drugs laat ik nu staan. Maar daardoor komt alles
wat ik daar jarenlang mee wegdrukte keihard
naar boven. Om die reden voel ik me depressief.
Zo langzamerhand staat er een behoorlijk groot
team van hulpverleners om me heen. Dat is
best wennen, uit mezelf vraag ik niet snel om
hulp. Maar ik kan het tenminste toelaten. Praat
nu over wat me bezighoudt. Dat voelt best goed.
Mijn begeleiders in de BW helpen me ook beter
voor mezelf te zorgen. Ik ben bijvoorbeeld voor
het eerst in vijf jaar weer eens naar de tandarts
geweest.
Met hulp van de organisatie Perspectief
Herstelbemiddeling heb ik een excuusbrief
geschreven aan de eigenaren van de auto’s die
ik heb vernield. Een persoonlijk gesprek met elk
van hen zat er niet in omdat het om vierenvijftig
gedupeerden ging. Op mijn excuusbrief kwamen
acht reacties, sommige boos, andere positief.
Eén persoon heeft me de schadevergoeding die
ik hem moest betalen, kwijtgescholden. Heel
apart maar vooral fijn natuurlijk. Binnenkort
hoop ik te starten met een opleiding tot
ervaringsdeskundige. Door schoolkinderen te
vertellen over de keuzes die ik maakte en de
gevolgen daarvan, wil ik iets bijdragen aan de
samenleving. Voorheen zat er geen richting in
mijn leven. Inmiddels begin ik als mens beter tot
mijn recht te komen. Het gaat gewoon de goede
kant op.”

57

“Eindelijk ben ik eens blij met mezelf”
Kevin Vermeire (1985), WLB De Eenhoorn in Oostburg

“Stoned als een garnaal - zo zat ik erbij. Uren,
dagen, maanden, jaren stond het huis van
mijn ouders - ik woon nog thuis - bol van
de wietdampen. Niks kwam er uit mijn
handen, buiten kwam ik nauwelijks. Beetje
gamen, muziek luisteren, voor de tv de bank
warmhouden, dat was het wel. De weinige
keren dat ik buiten kwam, werd ik gesard door
buurtbewoners. De woorden die ze me naar
het hoofd slingerden, maakten me woest. Toen
ook mijn moeder het moest ongelden, sloegen
alle stoppen bij me door. Ik wisselde een hartig
woordje met mijn kwelgeesten, niet wetend
dat alles vanuit de bosjes door iemand werd
gefilmd, en ik was de sjaak. Mijn leven nu ziet er
behoorlijk anders uit, vooral dankzij mijn werk
bij De Eenhoorn. Maar de weg ernaartoe was
lang en zat vol kuilen.
Het sneeuwde hard op oudejaarsdag 2003. Met
moeite parkeerden mijn collega-chauffeurs en ik
’s avonds onze vrachtwagens op het besneeuwde
terrein van onze werkgever. Onverwacht diende
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zich nog een rit naar Antwerpen aan en ondanks
het hondenweer moest ik weer op pad van mijn
baas. Ik schrok. Straks glij ik nog in een sloot,
dacht ik. Ik weigerde mijn wagen weer te starten,
mijn baas hield vol en het eind van het verhaal
was dat ik ter plekke ontslag nam. Recht op
een uitkering had ik zodoende niet. Tijdens een
chauffeursklus voor een uitzendbureau werkte
ik samen met een licht verstandelijk beperkte,
autistische jongen. Hij keek met zijn linkeroog
in zijn rechter broekzak maar had altijd goede
zin en liet zichzelf zien zoals hij werkelijk was.
Prachtig, dat oprechte, die openheid. Maar hij
kon zich ook angstig gedragen. Gedrag waarvan
ik dacht: hé, dat heb ik ook. Ik liet me testen en
jawel, ook ik bleek in zekere mate autistisch te
zijn. Anderen lukt alles, waarom mij dan niet,
vroeg ik me al mijn hele leven af. Op die vraag
had ik nu dus een antwoord en dat gaf rust.
Maar ik kreeg er ook een knauw van. Ging
er wat mis, dan kreeg ik de schuld. Ik was
immers degene met die sticker. De toch al niet

eenvoudige relatie met mijn ouders, die al heel
wat met me te stellen hadden gehad, werd er
niet eenvoudiger op. Ik gleed weg in somberheid,
raakte wietverslaafd. Vriendschappen liepen
stuk, mijn sociale leven zakte in en hoop op
een betere toekomst had ik niet. De knallende
ruzie met die gasten uit de buurt deed de
deur dicht. Ze deden aangifte tegen me en
ik moest voorkomen. De rechter legde me
een voorwaardelijke gevangenisstraf op en ik
belandde weer op de bank voor de tv en achter
de spelcomputer, de ene joint aanstekend
met de andere. Gelukkig was daar toen mijn
reclasseringsambtenaar. Zijn tip over werken bij
De Eenhoorn werd mijn redding.
Bij De Eenhoorn wordt van alles en nog wat
gedaan: snoep verpakken, bekerhouders
maken voor Starbucks en displays met JBLgeluidsboxen monteren voor de MediaMarkt.
Voor dat laatste heb ik gekozen. Eerst zetten
mijn collega’s en ik de basisstations voor de
displays in elkaar, daarna monteren we de

geluidsboxen erop. Aan auto’s sleutelen had ik
nog leuker gevonden, maar dit werk is een goeie
tweede. Onze displays staan in MediaMarkten
door heel Europa, te gek natuurlijk!
Met mijn collega’s heb ik het leuk. Tijdens het
werk luisteren we naar elkaars muziek, vanaf
smartphones, via bluetooth. Geluidsboxen
genoeg! Zelf heb ik geen smartphone, met die
van mij kan ik alleen bellen en sms’en. Luxe
en poespas zeggen mij niks, weet je. Eén
euro per uur verdien ik hier, mijn inkomsten
komen bovenop mijn uitkering. Daar ben ik
tevreden mee maar een echte baan zou op den
duur toch wel fijn zijn. Met een beetje geluk
krijg ik op een dag mijn rijbewijs terug; door
mijn softdrugverslaving was ook dat in rook
opgegaan. Maar het belangrijkste is dat ik weer
een leven heb. Ik tel mee, doe nuttig werk en
als je me vraagt of ik blij ben met mezelf, kan ik
eindelijk volmondig zeggen: Ja!”
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“Ff rustig blijven Jaqueline, zei ik tegen mezelf.
En het werkte”
Jaqueline (1983), WLB Joannaplantsoen, afdeling Bloksjop in Goes

“Bij de letterlijk tot aan de nok toe met LEGO
gevulde Bloksjop, aan het Joannaplantsoen in
Goes, heb ik het erg naar mijn zin. Ik werk er
sinds oktober 2018. Twee keer per week reis
ik erheen vanuit Middelburg, waar ik woon
in een beschermende woonvorm. Ik moet er
redelijk vroeg voor uit mijn bed, dat vind ik nog
weleens een uitdaging. Maar als ik eenmaal ben
opgestaan, voelt het toch lekker. In de Bloksjop
kan ik - ik heb een vorm van autisme - me op
meerdere fronten ontwikkelen, in mijn eigen
tempo en op mijn manier.
Door de jaren heen ben ik een paar keer
opgenomen geweest op de toenmalige PAAZafdeling van het ziekenhuis in Vlissingen. Ook
woonde ik een tijdje in het inmiddels opgeheven
Hostel van Emergis, in Middelburg. Daarna
kreeg ik een kamer in BW Hof van Sint Pieter,
ook in Middelburg. Het was er gezellig en de
begeleiding was altijd beschikbaar voor het
geval ik een steuntje in de rug nodig had. Het
schoonhouden van mijn kamer bijvoorbeeld
was nogal een ding voor mij. Ik zag wel dat het
er een zooitje was maar kon me er moeilijk toe
zetten daar iets aan te doen. Toch was het juist
de begeleiding die me op een dag voorstelde
bijna volledig zelfstandig te gaan wonen. Zelf
zou ik niet op dat idee gekomen zijn - mensen
met autisme zijn vaak niet zo van het initiatief
nemen en nieuwe dingen proberen. Daarom
duurde het even voor ik de stap werkelijk
durfde te zetten. Maar het gaat goed, al blijft
het huishouden doen geen hobby van me. Van
nietsdoen naar in actie komen, vind ik soms
gewoon lastig.
Heel voorzichtig begin ik soms te dromen van
dingen die ik ooit zou willen ondernemen. Ik
ben me ervan bewust geworden dat ik voorheen
niet echt nadacht over hoe mijn leven in elkaar
stak en wat ik erin zou willen bereiken. Soms
ben ik wat paniekerig, ook op mijn werk bij de
Bloksjop. Zo moest ik een keer de zolder op, om
te zoeken naar de originele verpakking van een
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bepaald LEGO-setje. Er lag alleen zo veel dat
ik ervan over de kook raakte. Maar het kwam
goed. Ff rustig blijven Jaqueline, zei ik tegen
mezelf. Gewoon één voor één die verpakkingen
bekijken. En het werkte. Voorheen bevroor ik
in spannende situaties. Beetje bij beetje leer ik
nu een stap achteruit te zetten, rustig te kijken
naar wat er op dat moment speelt en daar mijn
reactie op af te stemmen. Ik ben er nog niet
maar er zit beweging in. Daar had ik eerder niet
op durven hopen.
Wat zo fijn is aan de Bloksjop, is de afwezigheid
van werkdruk. Verder is de sfeer gemoedelijk
en positief. De interesse in mij is oprecht, ik
word niet veroordeeld en mijn inzet wordt
gewaardeerd. Ook is er ruimte voor een geintje.
Ik ben daardoor op mijn gemak en durf de meest
vreemde dingen waar ik vanwege mijn autisme
tegenaan loop te bespreken. In eerdere, betaalde
banen overzag ik mijn taken niet en waarom
dat was, begreep ik totaal niet. Geestelijk ging
het toen al geruime tijd niet goed met me, ik
was moe en diepongelukkig. Onderzoek wees
uit dat ik psychosegevoelig ben maar ondanks
alle professionele hulp bleef ik me slecht voelen.
Drie jaar geleden werd ik getest op autisme.
Eindelijk viel toen alles op zijn plaats.
Ooit hoop ik weer een betaalde baan te vinden.
Mijn zelfvertrouwen groeit en werken in de
Bloksjop helpt daarbij. Soms denk ik: welke
werkgever zit er nou op mij, met mijn autisme,
te wachten. Waarschijnlijk heb ik meer aandacht
en aansturing nodig dan een ander. Eerst moet
ik maar eens onderzoeken wat ik überhaupt
graag zou willen doen. Door het bouwen van
LEGO-setjes in de Bloksjop heb ik ontdekt dat
ik veel plezier heb in werken met mijn handen.
Een tastbaar resultaat creëren, daar word ik blij
van. Iets op het sociale, maatschappelijke vlak
spreekt me ook aan. Ik ga het zien. Ik hoef me
niet te haasten, niemand zit me op mijn nek.
Dat geeft rust.”
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“De ‘shocktherapie’ van mijn ouders opende me de ogen”
Erwin de Waal (1976), WLB De Ambachten in Middelburg

“Hoi! Je moest even op me wachten want ik
was naar Goes, plastic wegbrengen naar de
milieustraat. Ik zit ook vaak op de weg voor het
afleveren van tuinschermen, tuinmeubilair en
andere houtproducten. Allemaal gemaakt bij
De Ambachten. Leuk hoor, die transportklusjes.
Standaard begin ik daar de maandagen mee. Dat
vind ik prettig omdat het een stukje structuur
geeft. Op andere momenten, als ik rust aan
mijn hoofd nodig heb, weeg ik schroeven af op
de inpakafdeling of plak ik zakken. In de keuken
werken kan hier ook, dan bereid je onder andere
de lunch voor die we met alle medewerkers
gezamenlijk gebruiken. Verder is er een
fietsenwerkplaats. Ikzelf werk ook geregeld in
de houtwerkplaats. Door het maken van een
heleboel krukjes heb ik de daarvoor benodigde
vaardigheden inmiddels goed in de vingers.
Rond 2001 kreeg ik een werkleerplek bij De
Ambachten en ik voel me daar nog steeds
kiplekker bij. Wie weet stroom ik ooit nog
eens door naar een reguliere baan. Toch heeft
dat wat mij betreft geen haast. Ik heb al veel
geleerd door de jaren heen, over mezelf en de
dingen die ik kan. Maar ook waar ik tegenaan
loop en hoe ik daar dan mee om kan gaan.
Hier, bij De Ambachten, krijg ik daar de tijd en
de ruimte voor en mag ik in principe steeds
zelf aangeven wat voor werk ik wil gaan doen.
Van de ene activiteit naar de andere vliegen,
werkt niet voor mij. Ik heb het syndroom van
Asperger en dat betekent onder meer dat er
lijn moet zitten in de dingen die ik doe. Kan ik
me van tevoren niet instellen op wat er komen
gaat, dan word ik angstig. Vroeger liep ik daar
voor weg en nam ik bijvoorbeeld ’s middags
vrij. Maar je neemt jezelf mee, hè. Zat ik thuis
nog met dat rotgevoel! Nu vraag ik in zulke
situaties om wat rustiger werk. Ik heb geleerd
verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik voel
en wat ik daar vervolgens mee doe. Weet je dat
ik er best wel even van stond te kijken dat ik dat
kon?!
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In mijn kinder- en tienertijd liep het niet lekker
op school en werd ik gepest. Gesprekken
en begeleiding, ook van Emergis, leverden
niet veel op. Een baan als administratief
medewerker bij de Belastingdienst werd geen
succes en voor ik het in de gaten had bracht
ik de koffie rond. Begin twintig was ik, toen
mijn ouders het tijd vonden dat ik het huis
uit ging. In achtereenvolgens twee sociaal
pensions van Emergis bereidde ik me voor op
zelfstandig wonen. Ik werkte een tijdje bij een
schildersbedrijf maar kreeg verkeerde vrienden
met wie ik wiet rookte. Met die baan ging het
mis, mijn ouders boos natuurlijk, en ik viel
psychisch om. Ik zie mezelf nog zitten, op de
verjaardag van mijn broer, prikkend in een stuk
taart terwijl ik me zwaar !@&%#@ˆ! voelde.
Een gerichte test wees uit dat ik Asperger heb.
Dat luchtte op, ook voor mijn ouders. Van
Asperger kun je niet genezen maar je kunt er wel
mee leren omgaan. Daar zijn we met z’n allen
voor gegaan. Rond de eeuwwisseling vond ik
werk bij De Ambachten en op een dag kreeg ik
een huurflat aangeboden. Mijn ouders, van wie
ik veel hou en zij van mij, stelden me keihard
voor de keus: óf die vrienden met die wiet, óf
ons. Knap van ze, om het zo aan te pakken. Hun
‘shocktherapie’ opende me de ogen en met volle
overtuiging koos ik voor het laatste. Met elkaar
hebben we die flat toen opgeknapt. Dat ging
goed maar het was ook onrustig want de flat was
een zooitje. Daar had ik echt wel even last van,
vooral toen mijn moeder ook nog eens begon te
mopperen over mijn planten. Daar ben ik nogal
van, zie je. Hoeveel ik er had? Mwah, stuk of
veertig. Om tot rust te komen, ging ik even een
frisse neus halen. Al wandelend zag ik in dat ze
gelijk had. Zes, zeven zakken vol troep heb ik
diezelfde middag nog naar de vuilstort gebracht.
Toch wel lekker, al dat licht en die ruimte op
de vensterbanken. Geld om van te leven heb
ik genoeg, status zegt me niets. Eén ding lijkt
me leuk, ooit: vliegen, en dan bijvoorbeeld naar
Australië. Maar komt het er niet van, dan is het
ook goed. Ik ben gelukkig, dat is wat telt.”
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“Ik heb geen geheimen meer.”

“Ik heb geen geheimen meer”

Jeroen deinRijcke
Jeroen de Rijcke (1979), WLB Joannaplantsoen, afdeling huisdrukkerij
Goes(1979), medewerker huisdrukkerij,
onderdeel van WLB Joannaplantsoen in Goes

“De hofnar van de huisdrukkerij, dat ben ik.
Lekker gek doen, mezelf niet al te serieus nemen,
een grap hier, een grol daar. Dat gedrag staat in
schril contrast met hoe ik feitelijk in het leven
sta. Ook al ben ik nog geen veertig jaar, wat
mij betreft is de cirkel van mijn leven rond. Ik
wil baas zijn over mijn eigen leven en daarmee
ook over mijn dood. Dit is geen loze kreet; via
internet heb ik middelen aangeschaft waarmee
ik een einde aan mijn leven kan maken op het
moment dat ik voel: ik ben klaar. Denk nu niet
dat ik al die chemische zooi ergens thuis in een
keukenkastje bewaar. Het ligt bij de bank, in een
kluis, om nog iets van een drempel voor mezelf
op te werpen. Het lijkt daardoor misschien
alsof ik diep vanbinnen toch nog hoop heb dat
mijn leven erop vooruit zal gaan, ooit. Dat is
een illusie - beter of leuker dan dit gaat het niet
worden. Maar mijn ouders leven nog en ouders,
vind ik, horen hun kinderen niet te begraven.
Dus ik wacht. Toch heb ik ook daar een grens
aan gesteld: ouder dan zestig wil ik absoluut
niet worden. Mijn ouders weten en respecteren
dat. De wetenschap dat het op dat moment dus
sowieso eindigt, geeft me rust.
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Mijn levensvisie is niet uit de lucht komen vallen,
al kwam de aanleiding wel als een donderslag
bij heldere hemel. Na opleidingen in de metaal
ging ik op zekere dag aan de slag bij een bedrijf
waarvoor ik heel Zeeland doorkruiste, om alle
mogelijke wegen en paden te fotograferen
voor een voorloper van Google Streetview. Het
was optrekken, tien meter rijden, stoppen,
rondom foto’s maken, weer optrekken, stoppen
enzovoort. Krankzinnig natuurlijk, je kunt je
voorstellen dat ik ook ’s nachts in bed nog gas
lag te geven. Dus toen ik bij de Luchtmobiele
Brigade terecht kon om groot materieel te gaan
repareren in onder meer Afghanistan, twijfelde
ik geen moment. Wapens, discipline, insignes
op uniformen, daar ben ik niet vies van. Hoewel
alles op rolletjes liep, heb ik uiteindelijk nooit
een voet op Afghaanse bodem gezet. Dertig was
ik, in 2009, toen ik een tik hoorde in mijn hoofd.
Mijn arm ging tintelen, mijn denken vertraagde
en ik raakte bewusteloos. Mijn moeder vond me,
ik belandde in het ziekenhuis. Een TIA, zeiden de
artsen: een tijdelijke afsluiting van een bloedvat

in de hersenen. Na een paar dagen mocht ik
naar huis maar ik was er slecht aan toe. Praten,
lezen, schrijven, bewegen: alles was verstoord, ik
leek wel tachtig. Vooral dat niet kunnen schrijven
was voor mij - ik schreef regelmatig artikelen
voor een tijdschrift en had een blog op internet een dreun.
Na een week of wat wilde ik weer aan het werk.
Dat werd een fiasco en na een lang ziekteverlof
was het einde Defensie. Ondertussen sliep
ik niet meer. Ik raakte uitgeput, werd een
heel moeilijk mannetje, was agressief, kreeg
problemen met autoriteit. Stapels pillen slikte
ik op een dag en geloof me, daar wordt een
mens niet beter van. Toen kwam de wiet en ik
bleef me slecht voelen, lichamelijk en geestelijk.
Diep weggestopte herinneringen aan seksueel
misbruik door een neef van me toen ik een kind
was, kwamen snoeihard aan de oppervlakte.
Ik raakte definitief arbeidsongeschikt, zocht
wanhopig naar balans maar tot op de dag van
vandaag heb ik die niet gevonden.

Ondanks alles is mijn leven niet pikzwart
gekleurd. Na een lange weg vol obstakels
kreeg ik hulp van Emergis. Mijn begeleidend
sociaalpsychiatrisch verpleegkundige maakte
me attent op de huisdrukkerij, onderdeel
van WLB Joannaplantsoen. Boeken, posters,
schrijfblokken en brochures maken, lamineren,
stukjes schrijven voor en de eindredactie doen
van de Spreekbuis, het magazine van cliënten
voor cliënten van Emergis: het paste me meteen
als een oude, comfortabele jas. Feitelijk heb ik
me een totaal nieuw ambacht eigen gemaakt.
Knap? Ja, misschien wel. Het voelt in elk geval
veilig en vertrouwd. Ik kan hier ademen, word
nergens op afgerekend. Ik leef in het nu en sla
me een weg door het leven. Maar oud wil ik
dus níet worden en daar wil ik zelf de hand in
hebben en houden. Alles wat ik heb verteld mag
je opschrijven, het is wat het is. Ik heb geen
geheimen meer.”
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“Liever schroevendraaiers dan breipennen”
Lila Goerdin (1962), WLB ’t Hof van Thee&Leut in Vlissingen

“Lila is mijn naam, gewoon, zoals de kleur. Maar
hier, bij ’t Hof van Thee&Leut, noemen ze me
vaak Layla, op z’n Arabisch. Ik vind dat prima,
Layla is toch ook een mooie naam? Ik ben een
kleurrijk mens en daar bedoel ik mee dat ik
wel van een kleurtje hou. Het meest van blauw,
paars en wit. Daarom koop ik vooral kleding in
die kleuren. Verder kan ik niet zonder mijn pet,
gekregen van mijn dochter. Die hou ik lekker
op hierbinnen. Draag ik hem niet, dan voel
ik me koud en kaal. Ja, ik ben best een beetje
modebewust. Daar heb ik geen tijdschriften of
internet voor nodig, ik volg gewoon mijn gevoel.
Tot een jaar geleden zat ik vooral thuis, in mijn
eentje, met de televisie aan. Dat was niks voor
mij, ik hou van mensen om me heen. Maar ik
heb nogal wat problemen met mijn gezondheid:
diabetes, een hartkwaal, hoge bloeddruk, en
mijn ogen zijn ook niet helemaal goed. De bril
die ik nu draag, heb ik pas een jaar. Binnenkort
moet ik mijn ogen weer laten controleren en
let maar op, straks mag ik weer een nieuw
montuur uitkiezen. Van alleen thuiszitten werd
ik niet blij maar een baan vinden was moeilijk. Ik
piekerde veel en daar knapte ik niet van op. Mijn
ambulante begeleiders van Emergis stelden voor
eens kennis te maken bij ’t Hof van Thee&Leut.
Ik voelde me er meteen thuis. De mensen hier
zijn lief, we laten elkaar in waarde en er is geen
stress. Soms heeft iemand een probleem, zit
hij niet lekker in z’n vel. Daar bemoei ik me dan
niet mee want van gedoe raak ik gespannen.
Gelukkig moet er hier niks. Ik trek me gewoon
even terug, dan wordt het vanzelf weer rustig in
mij.
Bij ’t Hof van Thee&Leut ben ik een echte
vliegende kiep. Samen met een groepje
anderen demonteer ik bijvoorbeeld niet-
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verkochte speelgoedauto’s. Schroefjes, veertjes,
wieltjes, stroomdraadjes en plastic onderdelen
verzamelen we in aparte bakjes. Die gaan terug
naar de fabriek waar de auto’s worden gemaakt,
voor hergebruik. Het is een precies werkje en we
peuteren en schroeven wat af. Ik doe het graag
en draag ook nog iets bij aan het verminderen
van de afvalberg, voor een beter milieu.
Verder verpakken we allerlei spullen, zoals de
schroefknoppen die net binnen zijn gekomen.
We moeten er een sticker omheen draaien en ze
daarna per vier stuks in een plastic zakje doen.
Ik hoor net dat dat nog best een lastig klusje is.
Daar zie ik niet tegenop, ik ben wel wat gewend.
Koffiezetten en helpen met koken voor de
lunch doe ik ook, en als het nodig is pak ik een
poetsdoek en maak ik schoon. In het begin zat
ik in de handwerkgroep. Die haakt, breit en
naait allerlei mooie spulletjes, voor de verkoop.
Mijn eerste project was een das, voor de winter.
Maar breien, dat had ik al snel door, is niet
mijn ding. Ik liet steken vallen, moest steeds
iemand om hulp vragen en was bang dat ze me
te langzaam vonden. Dat viel alles mee maar
ik ben toch blij dat ik overgestapt ben naar
demonteren en inpakken. Kom maar op met die
schroevendraaier! Soms mag ik leidinggeven
aan mijn inpakcollega’s. Dat gaat me goed af
en ik ben er best een beetje trots op dat onze
werkbegeleiders zo veel vertrouwen in me
hebben.
Werken bij ’t Hof van Thee&Leut helpt mij om
me goed te voelen: ik hoor weer ergens bij en
als ik bezig ben, pieker ik tenminste niet. Mijn
leven is minder zwaar, niet zo donker meer.
Bovendien is mijn huis maar een kwartiertje
lopen hier vandaan. Makkelijk, hoor!”
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“Zonder het Hertenpark had ik allang
onder de groene zoden gelegen”
Mariska de Krijger (1967), WLB Hertenpark in Groede

"Welkom in het Hertenpark en denk om de poep
van alle rondscharrelende kippen en pauwen.
Binnen, in onze woonkeuken, staat een grote
kooi met daarin Pipo, onze huispapegaai. Hij
is een goeie prater en roept om de haverklap
‘Lekkerrrr!’. Eén van mijn collega’s - in totaal
zijn we met drieëndertig personen plus een
aantal begeleiders - heeft een hond, die mag
hij gewoon meebrengen. Verder hebben we
een huiskat, Flugel. Als chauffeur van de
Hertenparkbus haal ik een aantal van mijn
collega’s in de ochtend op en zet ze ’s middags
thuis weer af. Zij werken in de demontageruimte
of zorgen voor de dieren in het park en op de
kinderboerderij. Tussen de middag eten we
gezamenlijk warm; kost niks en dat vind ik
geweldig. De boodschappen voor een hele week
doe ik, met de bus, op maandagmorgen. Soms
spring ik bij in de keuken, daar heb ik plezier in.
Zes jaar geleden overleed mijn moeder, mijn
vader stierf twaalf jaar terug. De dood van
mijn ouders sloeg een diepe krater in mijn
bestaan. Een paar keer per week zagen we
mekaar wel, voor een bakje koffie, een beetje
winkelen, een dagje samen op stap. Eenmaal
wees viel ik in een put en het lukte niet mezelf
daaruit te bevrijden. Tweeëntwintig was ik, toen
ik voor het eerst krakend vastliep in mijn leven.
Als serveerster in een mosselrestaurant, in
Philippine, werkte ik soms wel twaalf uur per
dag en dat zes dagen per week. Na afloop, rond
tien uur ’s avonds, reed ik naar mijn tweede
baan, in Breskens. Daar maakte ik nog een ruk
tot een uur of vier in de ochtend, ging naar huis,
sliep een paar uurtjes en hop, weer aan de slag
in Philippine. Ach, ik was jong en had het naar
mijn zin. Wat zeker ook meespeelde, was dat ik
geen nee kon zeggen. Al dat gehol en gedraaf
kon natuurlijk niet goed gaan en dat deed het
dan ook niet. Ik raakte total loss in mijn hoofd
en klom op een dak, klaar om te springen.
Het duurde even voor ze me ervan af hadden
en daarna brachten ze me naar Emergis, in
Terneuzen.
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Eenmaal opgeknapt ging ik weer aan het werk.
Al snel liep het mis. Ik raakte depressief, zorgde
niet goed voor mezelf en verhuisde op een dag
naar een beschermende woonvorm en daarna
naar een sociaal pension. Zelfstandig wonen
werd mijn doel en inmiddels heb ik weer een
eigen huisje, in Oostburg. Dat is fijn maar nadat
ik eerst mijn vader en toen mijn moeder moest
missen, dreigde ik te vereenzamen. Via mijn
persoonlijk begeleidster, Marian van Dalen,
maakte ik kennis met het Hertenpark. In het
begin had ik totaal geen energie en hield ik het
hier nauwelijks een halve dag vol. Nu werk ik vijf
hele dagen en soms pak ik ook het weekend er
nog bij. Een echt doel had ik aanvankelijk nog
niet, staande blijven in het leven van alledag was
al moeilijk genoeg. Mijn hoogste doel nu is weer
een gewone, vaste baan vinden, als het even kan
in de horeca. Maar zover ben ik nog niet. Mijn
gevoel van eigenwaarde was heel lang volkomen
zoek, ik vond mezelf een lapzwans. Pas sinds
heel kortgeleden ben ik weer een beetje tevreden
met mezelf.
Aan het kettinkje om mijn hals hangen een
kruisje en wat schelpjes. Ook al geef ik weleens
een GVD, ik ben een gelovig mens en het eerste
wat ik ’s ochtends doe, zittend op de rand van
mijn bed, is God om steun vragen. De schelpjes
staan voor de zee en de ruimte die ik in mijn
hoofd voel als ik over het strand wandel. Dat
doen we hier ook, samen strandwandelingen
maken. In het Hertenpark, met zijn structuur,
vriendschap en gezelligheid, heb ik de kracht en
de moed gevonden om uit de put te klimmen. Ik
durf weer initiatieven te nemen en nee zeggen
lukt me ook steeds beter. Een betere sfeer
dan in het Hertenpark vind je nergens en de
begeleiders, die zijn klasse. Zonder het park had
ik gegarandeerd allang onder de groene zoden
gelegen. Van de week keek ik zo eens rond in
de woonkeuken en opeens voelde ik heel diep
vanbinnen hoe geweldig het hier eigenlijk is. Er
is respect en aandacht voor wie we zijn, met
alles wat er is. Kom daar eens om in de ‘gewone’
maatschappij.”
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