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DEZE KRACHTENBUNDEL IS VOOR JOU.
Lees de twaalf verhalen
en ervaar de kracht van kwetsbaarheid.
Van harte aanbevolen
door alle verhalenvertellers
en verhalenopstellers.
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“Hij is een heel blij
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Machteld over Huub
“Huub ontwikkelt
zich met kleine stapjes”

Satcha over Sienna
“Ik heb mijn leven
opnieuw moeten
vormgeven”

Cordaan Jeugd ontwikkelde zich
tot een netwerkorganisatie in
Amsterdam met een eigen gezicht.
We begeleiden en behandelen
kinderen met een verstandelijke
beperking en hun gezinnen in de
breedste zin van het woord. Ook
bieden we specialistische zorg
aan ouders met een verstandelijke
beperking en hun kinderen.
Cordaan Jeugd probeert oprecht
náást ouders en kinderen te staan
en hen te helpen om zo gewoon en
zo zelfstandig mogelijk te leven.
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Eind 2014 heeft Cordaan Jeugd een
succesvol traject met In voor Zorg!
afgesloten. Eén van de conclusies
is geweest dat de diensten die
Cordaan Jeugd levert van hoge
kwaliteit zijn, maar dat we het
moeilijk vinden om hier trots
op te zijn en dit te delen met
anderen. Om dit te ondersteunen
heeft In voor Zorg! ons een deel
van deze Krachtenbundel cadeau
gedaan. Met het vertellen van
verhalen worden de gezinnen die
wij begeleiden zichtbaar. Nu ligt
er een prachtige Krachtenbundel
voor u, tot stand gekomen door
bijzondere ontmoetingen tussen
mensen. Een prachtig cadeau
van In voor Zorg! waarvoor ik hen
hartelijk wil danken! Ook zijn we
veel dank verschuldigd aan de

ouders en kinderen van Cordaan
Jeugd die enthousiast bereid
waren om met voor hen onbekende
interviewers in gesprek te gaan.
Bijzondere interviewers van
binnen Cordaan, maar ook van
onze collega-organisaties in
Amsterdam. Dank voor jullie tijd
en enthousiasme om dit te doen!
In een tijd waarin de zorg
verzakelijkt en volop verandert, is
het waardevol om ons te realiseren
dat zaken die voor veel ouders
gemakkelijk en vanzelfsprekend
zijn, ingewikkeld zijn voor ouders
met een kind dat intensieve zorg
vraagt. Deze Krachtenbundel maakt
duidelijk waar het echt om gaat:
een lieve begeleider die je kind al
kent vanaf zijn eerste levensjaar,
een logeerhuis voor je kind,
zodat je zo nu en dan even kunt
ademhalen, een moedernetwerk
dat ervoor zorgt dat je je
ervaringen echt kunt delen, omdat
anderen vaak net niet snappen
hoe het echt is om 24 uur per
dag te zorgen. Het lijken kleine
dingen, maar echt, dat zijn de
grote dingen. Het zijn precies die
dingen die de medewerkers van
Cordaan Jeugd rustig en liefdevol
blijven doen, ook in tijden van
grote verandering. Ik wens u veel
leesplezier en inspiratie!
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FENNA HEEFT HET SYNDROOM VAN DOWN

ZE LEERT VOLOP VAN ANDERE KINDEREN
Fenna (7) woont samen met haar ouders Annemieke en Dick en haar zusje
Meike (5) en broertje Hidde (3) in Amsterdam. Ook Tonneke is belangrijk
in het leven van Fenna. Zij begeleidt haar al sinds de crèche. “Fenna heeft
geluk gehad; het gaat goed met haar en ze is een heel vrolijk kind!”
“Fenna is geboren in het VU-ziekenhuis, hoewel we ons hadden
ingesteld op een thuisbevalling”,
vertellen Annemieke en Dick. “Het
was volle maan, druk in het VU en
de bevalling ging razendsnel. De
mensen in het ziekenhuis checkten
Fenna, maar zagen – gek genoeg –
niks afwijkends. Toen wij haar eens
goed bekeken, dachten we: ‘Hé, het
lijkt wel of ze Down heeft!’”
Vermoeden bevestigd
“Midden in de nacht mochten we
naar huis. We spraken er thuis, een
beetje als grap, met onze familie
en vrienden over en kregen wisselende reacties. Alleen onze kraamhulp was getriggerd. Zij schakelde
de verloskundige in en die stuurde
ons direct naar het ziekenhuis. Daar
kregen we de kinderarts te spreken.
Gelukkig niet de eerste de beste:
Michel Weijerman, een flamboyante man en ook nog dé Downspecialist in Nederland! Hij bevestigde
ons vermoeden. Gelukkig, dat gaf
duidelijkheid. Tijdens de zwangerschap is gevraagd of we wilden testen, maar Down was voor ons geen
issue. Het leek ons geen onoverkomelijke handicap, we hebben dus
niet getest. We hadden een naïef
beeld van Down: vrolijke mensen
met een prima kwaliteit van leven.
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We waren daarom ook niet van slag
toen bleek dat Fenna Down had. We
wisten echter niet dat Downkinderen, naast de verstandelijke beperking en een specifiek uiterlijk, ook
allerlei ándere beperkingen kunnen
hebben. Vooral schrokken we ervan
dat hartafwijkingen veel voorkomen.
Voordat we ons echt zorgen konden
maken, bleek Fenna volledig gezond. Fenna heeft geluk gehad; het
gaat goed met haar en ze is een heel
vrolijk kind!”
Met plezier naar school
“Fenna gaat met veel plezier naar
een reguliere Montessorischool. Ze
zit in groep 3. Kinderen met Down
kunnen goed imiteren, ze leert veel
van anderen. Het effect van een
reguliere school is daarom enorm
groot. Ze leert volop van haar zusje
en broertje, maar óók van haar klasgenoten. Daar kan geen les tegenop!
Dat Fenna op een gewone school zit,
vinden wij daarom heel belangrijk.
Een mooi voorbeeld was haar eerste lunch op school. Ze zette keurig
haar broodtrommeltje op tafel en
at zó haar boterham op. Na het eten
veegde ze de kruimels van tafel en
ruimde op. Dat had ze afgekeken
van andere kinderen. Fenna heeft
vanaf de crèche begeleiding van
Cordaan Jeugd voor het oefenen

van vaardigheden. Belangrijk hierin is Tonneke, die deze individuele
begeleiding geeft. Tonneke kwam in
Fenna’s leven toen ze drie jaar oud
was. Tonneke begon met schoolvoorbereiding en hielp bij de overgang
naar school. Ze helpt ook met de
overgang naar groep 3. We zijn hier
heel blij mee; ze adviseert ook de
leerkrachten over hoe kinderen met
Down leren en over specifieke zaken.
Heel waardevol.”
Vergroten van zelfstandigheid
“Een kind met Down vraagt extra
aandacht, al ervaren wij dat niet als
heel belastend; wij ervaren vooral dat Fenna ons veel extra’s heeft
gebracht. Fenna is heel ondeugend
en ondernemend. Ze liep veel weg
en dat was erg vermoeiend en soms
gevaarlijk. Fenna is onberekenbaar
en doet onverwachte dingen. We
proberen haar losser te laten en we
richten ons op het telkens vergroten
van haar zelfstandigheid. Het zou
mooi zijn als Fenna straks zelfstandig naar school kan, maar dat zal
nog veel oefening en geduld gaan
vergen. Denk maar aan het leren
veilig over te steken. Wat de toekomst brengt, weten we niet. Wij
hopen dat Fenna nog een tijdje in
het reguliere onderwijs kan blijven,
ze leert er zo veel. We weten niet
hoe ze zich ontwikkelt en of ze sociale aansluiting houdt. We gaan het
beleven.”

“Mooi hoe positief,
optimistisch, maar ook
reëel Annemieke en Dick
omgaan met Fenna en hoe
zij haar in haar kracht willen zetten in plaats van de
zorgen te benadrukken.”
Rutger Hageraats
programmamanager Zorg
voor de jeugd
Gemeente Amsterdam

n Door Rutger Hageraats
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“FENNA HEEFT ONS VEEL EXTRA’S GEBRACHT”
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SARINA IS MOEDER EN HEEFT EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

IK BEN TROTS OP MIJN GEZINNETJE
Sarina (25) is geboren en opgegroeid in Amsterdam-Oost. Ze is er weggeweest, maar nu woont ze er weer. In een eigen appartement met haar
vriend en zoontje van acht maanden. Sarina heeft een licht verstandelijke
beperking en heeft een moeilijke jeugd gehad. “Ik droomde er altijd van
om moeder te worden.”
“Ik heb altijd samen met mijn
moeder en één van mijn broertjes
gewoond. Op mijn negende zijn
mijn ouders gescheiden. Mijn vader
woonde dicht bij ons. Met hem heb
ik gelukkig altijd een goede band
gehad. Ik zag hem dagelijks. Op
mijn tiende ben ik uit huis geplaatst
en woonde ik in Alkmaar. Dat was
het beste voor mij en mijn moeder.
Ik was onhandelbaar. Toen ik na drie
jaar weer thuis kwam wonen, ging
het een tijd beter met ons. Tot ik begon te puberen. Ik liet bijvoorbeeld
piercings zetten terwijl dat pas
mocht als ik ouder was. Toen ik 18
jaar was, verhuisde ik naar Cordaan
in de Bijlmer en in 2013 kwam ik in
De Gooyer te wonen: terug in
Amsterdam-Oost. Daar leerde ik mijn
vriend kennen. We kregen een relatie, maar hielden het eerst geheim.
Toen we een tijdje op zijn kamer
woonden, werd ik zwanger.”
Moeder worden
“Ik wilde graag moeder worden. Ik
was blij toen ik zwanger bleek te
zijn, maar voelde wel veel verschillende emoties. Het was spannend
en ik vond die negen maanden lang
duren. Mijn familie was eerst niet
zo blij met mijn zwangerschap. Ze
vonden het te snel. Zo lang had ik
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nog geen relatie namelijk. Gelukkig
was iedereen er voor ons toen Riley
in november 2014 werd geboren.
We hadden toen ook net ons eigen
appartement in Oost gekregen. Het
gaat nu heel goed met ons zoontje. Ik vind opvoeden leuk en mijn
beperking heeft geen invloed op
het opvoeden. Ik heb veel geleerd in
het trainingshuis van Cordaan. Mijn
vriend en ik verdelen alle taken.
Graag gaan we samen naar buiten
of we spelen binnen. Riley gaat
steeds meer ontdekken.”
Trots op zelfstandigheid
“Ik heb vaak gehoord dat ik achterlijk ben en moeilijk kan leren. Daar
werd ik mee gepest. Maar ondanks
alles heb ik veel bereikt. In 2013 heb
ik mijn rijbewijs gehaald en ik heb
al vier jaar een vaste baan op de
gebak- en broodjesafdeling van de
HEMA. Ik werk er vier ochtenden per
week. Het is leuk om met mensen
te werken en lekker bezig te zijn.
Ik ben er trots op dat ik zelfstandig
ben, ook met geld, en een fijn gezinnetje heb. Soms ben ik erg emotioneel en word ik verdrietig als ik eraan denk dat mijn ouders niet meer
samen zijn. Mijn vriend is minder
emotioneel. Dat is soms best lastig,
maar hij is er altijd voor mij!”

MOEDER EN KIND
“Ik heb nu ook goed contact met
mijn ouders en broertjes. Ik heb een
leuke buurvrouw, een vriendin en ik
ben bevriend met andere moeders
van ‘Moeder en Kind’ van Cordaan.
Graag kijk ik films. Soms in de bioscoop, maar daar kan ik nu minder
vaak naartoe. Het is fijn dat ik in
gesprek kan met mijn begeleiders
en dingen kan delen. Eén keer in de
week komt er iemand bij ons thuis
en we kunnen hulp vragen als het
nodig is. Wel vind ik het heel belangrijk dat mijn begeleiders doen
wat ze beloven. Dat gebeurt niet
altijd. We kunnen twee jaar in dit
huis blijven met de mogelijkheid
van 24-uursondersteuning vanuit het
trainingshuis. Eigenlijk moeten we
al op zoek naar een nieuwe woning.
Ik vind het spannend dat we straks
geen hulp meer krijgen. Ik hoop
maar dat we in Amsterdam kunnen
blijven.”

“Ik vind het dapper dat
Sarina haar verhaal wilde delen en mij zo een
inkijkje in haar leven gaf.
Sarina heeft bereikt wat
ze graag wil en daar is ze
met recht trots op. Wat een
doorzetter! Sarina’s verhaal
bevestigt hoe belangrijk
passende ondersteuning
is voor jeugdigen en jong
volwassenen die pittige
uitdagingen voor hun kiezen krijgen.”

Maak je droom waar
“Als ik anderen een tip mag geven? Maak je droom waar! Het is
vallen en opstaan, maar ga door en
dan bereik je wat je wilt. Zo heb ik
mijn rijbewijs gehaald. Nu heb ik
alles wat ik wil. Ik wil alleen nog
een auto, zodat ik niet een uur hoef
te reizen naar mijn werk. Die auto
komt er, als ik heb gespaard en
mijn zoontje groter wordt!”
n Door Evelien Janssen
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“HET IS VALLEN EN OPSTAAN,
MAAR MAAK JE DROOM WAAR”

Evelien Janssen
senior beleidsmedewerker
Sigra
KRACHTENBUNDEL - CORDAAN JEUGD
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JENS IS MEERVOUDIG COMPLEX GEHANDICAPT

HIJ IS EEN HEEL BLIJ EN GEZELLIG KIND
Midden in de Jordaan woont Jens (7) samen met zijn ouders en broertje
Mack (6). Jens is meervoudig complex gehandicapt. “Jens was bij zijn
geboorte al gehandicapt. Pas na anderhalf jaar hebben we de diagnose
gekregen”, vertelt Karen, de moeder van Jens. “Dat helpt veel gerichter
zorg in te zetten.”
“Het was niet direct duidelijk dat
Jens al bij zijn geboorte gehandicapt was. Men dacht dat hij een
slow starter was. Hij was al anderhalf jaar bij de diagnose. Jens is de
enige in Nederland met deze DNAafwijking. Doordat we weten wat hij
heeft, kunnen we veel gerichter zorg
inzetten. Hij is kwetsbaar en snel
ziek; dan stopt hij met eten en drinken. Om te voorkomen dat hij uitdroogt, wordt hij regelmatig opgenomen in het ziekenhuis, gemiddeld
zo’n drie weken per jaar. Als gezin
word je hier heel flexibel van.”
Dagelijks ritueel
“Wij wonen hier heerlijk midden in
de stad”, vertelt Karen. “Alleen om
Jens naar bed te brengen moeten we
hem drie trappen naar boven tillen, en dat begint zwaar te worden.
Daarom gaan we nu de benedenverdieping verbouwen; Jens krijgt
daar zijn eigen unit waar hij kan
chillen, slapen en worden verzorgd.
Jens gaat vijf dagen per week naar
de dagopvang bij Nifterlake. Ik werk
zelf vier dagen en mijn man heeft
een fulltime baan waarvoor hij ook
naar het buitenland gaat. We hebben drie heel goede oppasmeiden,
zij vangen Jens op wanneer ik aan
het werk ben. Zij verzorgen Jens en
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knuffelen en spelen met hem. Ik
vind het fijn om vertrouwde gezichten te hebben, voor Jens, maar ook
voor ons gezin. Daarnaast ben ik
zeker een uur per dag bezig om de
zorg voor Jens te regelen. De zorg in
Nederland is op zich goed, maar het
is soms heel lastig om zaken geregeld te krijgen. De nieuwe wetgeving heeft het echt ingewikkeld
gemaakt, laatst waren er vijf mensen nodig om goedkeuring te geven
voor een rolstoel voor Jens!”
Netwerk
“De zorg voor Jens kan niet zomaar
door iedereen worden overgenomen.
Het is een beperkt kringetje waarop
wij kunnen terugvallen. Ik kan niet
de buurvrouw of een vriendin vragen. De zorg voor Jens is specifiek.
De oppasmeiden lopen eerst drie tot
vier avonden met mij mee voordat
ze op kunnen passen. Door de handicap van Jens leren wij ook mensen
kennen die we anders niet waren tegengekomen. Jens vindt het heerlijk
om te zwemmen en ons lukt het niet
om dat elke week met hem te doen.
Nu gaat de moeder van een oude oppas om de week met Jens zwemmen.
Je ziet hierdoor de mooie en verrassende kanten van mensen, die wij
anders nooit hadden gezien.”

Logeren
“Het logeerhuis van Cordaan Jeugd
is belangrijk voor ons. Jens kan niet
tegen veel prikkels, waardoor er
altijd iemand bij hem thuis moet
blijven. We kunnen nooit met zijn
viertjes naar een feestje of op vakantie. Ondanks de handicap van
Jens willen we wel van alles blijven
doen, wat kan omdat Jens soms gaat
logeren op Parkhof. Dan kunnen we
even met zijn drietjes op vakantie
of kan Mack zijn verjaardag vieren
met zijn vriendjes. Op Parkhof wordt
Jens omringd door een leuk team
dat met liefde zorgt voor de kinderen, maar ook lol met ze maakt. Op
IJburg komt een nieuw logeerhuis
waar Jens straks gaat logeren. Ik
denk dat we het logeren langzaam
gaan uitbreiden. Uiteindelijk zal hij
daar meer wonen dan logeren. Dat
zal geleidelijk gaan. Dat voelt beter.
Je moet er zelf ook naartoe groeien.
Met een gehandicapt kind moet je
niet te perfectionistisch willen zijn
en elkaar de vrijheid gunnen. Je
kunt niet alles als stel of als gezin
samen doen. Iedereen heeft weleens
een slechte dag; laat dat maar gewoon gebeuren. Wij proberen zoveel
mogelijk een ‘normaal’ leven te
leiden, maar bij alles wat we doen
speelt de zorg voor Jens een rol.”

“Ik ben geraakt door de
kracht en het optimisme
van Karen om Jens en het
gezin samen een mooi
leven te geven.”
Elvira van Dusseldorp
manager HR
Cordaan

n Door Elvira van Dusseldorp
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“WE ZIEN MOOIE EN VERRASSENDE
KANTEN VAN MENSEN”
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LISA HEEFT HET SYNDROOM VAN DOWN

MET INTENSIEVE BEGELEIDING KAN ZE NAAR SCHOOL
Lisa (7) woont met haar ouders Myron en Carissa in Amsterdam. Haar
broertje Maxwell (7 maanden) is een gezonde baby. Zelf had Lisa een
moeilijke start met een levensbedreigende hartafwijking en leukemie.
Ze is een bijzonder meisje dat nog steeds intensieve begeleiding vraagt.
Lisa heeft het syndroom van Down.
Vader Myron en moeder Carissa vertellen over hun dochter Lisa. “Direct
na Lisa’s geboorte was alle aandacht
gericht op de medische complicaties. Op dat moment drong nog niet
goed tot ons door wat het betekende
dat Lisa was geboren met het syndroom van Down. Aanvankelijk betekende het dat drinken, eten, slapen,
kruipen en lopen moeizaam en
met problemen verliep. Nu wij Lisa
kunnen vergelijken met Max zien en
ervaren we het grote verschil.”
Naar school
“Lisa is begonnen op een school
voor zeer moeilijk lerende kinderen,
maar Lisa is uitgesproken prikkelgevoelig en reageert soms onvoorspelbaar op andere kinderen. Ze kan
bijten en knijpen, dus dat ging niet
goed. We zijn ontzettend blij dat ze
nu haar plek heeft in de zorgonderwijsgroep, die de school samen met
Cordaan Jeugd in hetzelfde gebouw
organiseert. Lisa gaat gewoon naar
school, maar ze krijgt ook intensieve
begeleiding – meestal zelfs één op
één - om haar impulsieve en onveilige gedrag te reguleren. De socialisatie verloopt bij Lisa eigenlijk andersom: komt ze in een groep, dan
reageert zij onvoorspelbaar en soms
bedreigend voor andere kinderen.
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Als zij alleen is en kinderen worden
als het ware bij haar gebracht, is
die introductie kennelijk overzichtelijker en vertrouwder en minder
dreigend voor haar. Dan kan ze er
beter mee omgaan.”
Thuis
“Dit gedrag laat Lisa ook thuis zien.
Soms bijt ze zichzelf en hoewel Lisa
en haar broertje Max het goed met
elkaar kunnen vinden, kan zij hem
ook bijten en knijpen. Max reageert
soms wat terughoudend op Lisa,
alsof hij eerst een beetje de kat uit
de boom kijkt en haar stemming
peilt. We moeten Lisa dus altijd in
het oog houden. Daar komt bij dat
Lisa onvoorspelbaar vluchtgedrag
vertoont. Ze kan zomaar weglopen,
ook naar buiten. Lisa kan gevaar
niet goed inschatten. Ze springt bij
wijze van spreken zomaar enthousiast en vol overgave in het water
terwijl ze nog niet echt kan zwemmen. Omdat Lisa zoveel intensieve
begeleiding en toezicht nodig heeft,
hebben wij gelukkig met onze werkgevers kunnen regelen dat wij beiden vier dagen werken. Zo kunnen
we elkaar goed aflossen. Lisa vraagt
niet alleen overdag veel aandacht.
Ook het slapen gaat met de nodige onrust gepaard. Het vergt veel

energie, we zijn ons ervan bewust
dat wij elkaar ook hard nodig hebben. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Lisa en Max sterkt
onze band. Het heeft consequenties
voor onze sociale contacten. Op
enkele vrienden en familieleden na
staat ons gezin toch geïsoleerder.”
De toekomst
“Natuurlijk denken wij wel eens
met zorgen over de toekomst. Hoe
blijft haar omgeving voor Lisa veilig
en vertrouwd, ook als zij ouder is?
Waar zal ze kunnen wonen? Wij
denken zelf aan een kangoeroewoning zodat ze bij ons kan blijven.
Maar wat als wij te oud zijn? Wat
als wij doodgaan? We laten ons
daar nu niet door leiden. Lisa wordt
goed begeleid in de zorgonderwijsgroep. Ze krijgt individuele speltherapie om haar sociaal emotionele
ontwikkeling te stimuleren. Wij zijn
erg te spreken over de resultaten
en dat geeft ons vertrouwen in Lisa.
Somber zijn heeft geen zin. Men
lijdt het meest onder het lijden dat
men vreest. Je kunt nu eenmaal niet
vooruitlopen op Lisa’s ontwikkeling.
We overwegen medicatie voor Lisa’s
prikkelgevoeligheid en oriënteren
ons op de mogelijke effecten. Door
onze ervaringen zijn we ons er wel
van bewust dat er, ook wat medicatie betreft, geen ‘gulden regel’
bestaat.”

“Opvoeding en ontwikkeling gaan niet altijd
vanzelf. Ik was bijzonder getroffen door de
inzet van beide ouders.
Lisa boft. Zonder naïef te
zijn, vertrouwen ze op de
positieve ontwikkelkracht
van hun dochter. Realisme
en vertrouwen gaan hand
in hand. Myron en Carissa
staan voor elkaar en hun
kinderen. Ik wens hen veel
geluk toe.”

n Door Jos de Wit
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“DIE GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
LISA EN MAXWELL STERKT ONZE BAND”

Jos de Wit
voorzitter
College van Bestuur
Stichting Kolom
KRACHTENBUNDEL - CORDAAN JEUGD
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PAUL IS GEBOREN MET KLOMPVOETJES

IN NEDERLAND HEEFT HIJ EEN TOEKOMST
Paul (5) is geboren met klompvoetjes en meerdere beperkingen. Hij begint
nu een paar woorden te spreken; met gebaren maakt hij duidelijk wat
hij wil. Lopen doet hij met zijn looprek. Zijn moeder Emmanuela komt uit
Kameroen. Ze vertelt met liefde over haar zoon: “Mijn grootste angst is dat
Paul geen verblijfsvergunning krijgt.”
“Paul is een kind met beperkingen.
Ik heb dat geaccepteerd en zie dat
niet als een last. Mijn liefde voor
hem is groot en dat is goed voor
hem.”
FOTOBOEK
Vol trots laat Emmanuela het fotoboek zien dat ze net gekregen heeft
bij Paul’s afscheid van het gespecialiseerde kinderdienstencentrum De
Schuit. “Op alle foto’s staat Paul met
een brede grijns. Het is een dik boek
en beslaat alle jaren die Paul op De
Schuit was. De foto’s en het boek
zijn met veel liefde gemaakt. Achter
in het boek hebben de hulpverleners
ieder een tekstje geschreven waaruit blijkt dat ze de vrolijke Paul erg
gaan missen. Allemaal hebben ze
Paul geholpen om steeds een stapje
verder te komen.”
Woonsituatie niet ideaal
“Elke ochtend wordt Paul door de
taxibus opgehaald om naar de mytylschool te gaan. Hij is met klompvoetjes geboren en loopt met een
looprek. Zijn handen zijn niet sterk
genoeg om zelf te eten. Hij begint
nu een paar woorden te spreken;
met gebaren maakt hij duidelijk
wat hij wil.” Emmanuela woont samen met Paul en een aantal andere
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vrouwen en kinderen in een flat in
Amsterdam-Zuidoost. “We wonen
er wel samen, maar iedereen heeft
toch gewoon haar eigen leven. Overal in huis staan spullen van Paul;
een speciaal looprek in de hoek.
De speciale rolstoel bij de voordeur
staat klaar om aan iemand anders te
geven, omdat Paul eruit is gegroeid.
Het is ontzettend moeilijk voor ons
om in een appartement te wonen
met andere moeders en kinderen.
De andere kinderen mogen van hun
moeders niet met Paul spelen en ze
pesten hem. Ik ben daar heel open
over. Het is de realiteit. Ik moet
altijd op mijn hoede zijn. Helaas heb
ik geen keus. Mijn grootste angst is
dat ik geen verblijfsvergunning krijg
voor Paul en dat we gedwongen worden terug te gaan naar Kameroen.
Een kind met beperkingen zoals Paul
die heeft, heeft daar geen toekomst.
Er is gebrek aan medische zorg. Ik
maak me grote zorgen dat hij niet in
Nederland kan opgroeien.”

heb ik naast het huishouden en de
algemene taken in huis tijd om naar
Nederlandse les te gaan. Een paar
keer per week doe ik aan Zumba.
Als Paul thuis is, ben ik voortdurend
met hem bezig. Iedere zondag ga ik
naar de kerk en dan gaat Paul met
me mee. Ik heb niet echt vriendinnen, maar er is één vrouw op wie ik
altijd terug kan vallen. Een vrouw
die altijd voor mij klaarstaat, ze
heet Victoria. Ze komt uit Kenia. Ze
is als een zus voor mij. Ik kan altijd
bij haar terecht en dat vind ik heel
fijn. Ik ben gestopt te denken over
de toekomst en probeer in het hier
en nu te leven en ik zorg zo goed
mogelijk voor Paul. Ik laat hem merken dat hij alles kan en stimuleer
en prijs hem zoveel mogelijk. Ik ben
heel trots op hem en hij bezorgt mij
veel vreugde. Het zou fijn zijn als
er nog iemand of een familie was
waar hij af en toe een dag heen zou
kunnen, zodat zijn netwerk groter
wordt en er meer mensen om hem
geven.”

“Zeer indrukwekkend om
bij Emmanuela thuis te
komen en te ervaren hoe
zij, met zoveel tegenslagen in haar leven, iedere
dag weer klaar staat voor
Paul en hem met haar
liefde omringt.”

n Door Mariënne Verhoef

Mariënne Verhoef
bestuurder
Spirit

Dagritme van Paul
“Mijn hele leven staat in het teken
van de verzorging van Paul. Ik heb
twee studies afgerond, maar kan
daar nu helaas niets mee doen. Mijn
dagritme is afgestemd op de verzorging van Paul. Als hij naar school is,
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HICHAM HEEFT AUTISME EN EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

HIJ VECHT OM ons ook te begrijpen
Hicham (17) is de jongste van vijf kinderen. Tot zijn tweede levensjaar ontwikkelde hij zich normaal. Zijn moeder Milouda vertelt: “Hij kon niet stil
zitten en wapperde met zijn handen. Mijn moederinstinct gaf aan dat er
iets niet klopte.” Hicham is autistisch. “Hij is mijn knuffelbeer.”
“Niemand wist wat er met Hicham
aan de hand was. Een kinderarts
heeft mij uiteindelijk verteld dat
Hicham autistisch is en nooit meer
beter zou worden. Na de diagnose
voelde ik me machteloos en depressief. Ik deed alles wat de dokters
zeiden in de hoop dat mijn kind
beter zou worden. Ik gaf mezelf de
schuld. Ik moest mijn kind leren om
normaal te zijn. Door therapie heb
ik geleerd hoe ermee om te gaan en
aan mezelf te denken. Ik ben veel
gaan lezen over autisme en mee
gaan doen aan het moedernetwerk.
Daar deel ik ervaringen met andere
moeders en geef als ervaringsdeskundige informatie. Ik ben uiteindelijk sterker en mondiger geworden.”
Schuldgevoel
“Waar ik me schuldig over voel, is
dat ik door de ziekte van Hicham
minder aandacht heb gegeven
aan mijn andere vier kinderen. Zij
hadden erg te lijden onder het gedrag van Hicham. Er was nooit rust
in huis, altijd gegil, geen rustige
omgeving om hun huiswerk te maken. Ook ’s nachts was het onrustig,
Hicham sliep gemiddeld anderhalf
uur. We hebben als gezin nooit rustig kunnen eten. De andere kinderen hielpen mij en waren lief voor
Hicham, maar waren soms ook boos
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op hem. Hoewel de zorg voor Hicham
zwaar is, heb ik nooit gewild dat
Hicham ergens anders gaat wonen.
Ik ben de enige die hem begrijpt, ik
weet precies wat hij wil. Ik kan niet
zonder hem. Je gaat vanzelf meer
houden van een kind met een beperking, omdat het kind je zo hard
nodig heeft.”
Geïsoleerd
“Het is moeilijk, maar ook gezellig
samen met hem. Ik zie Hicham als
baby, de buitenwereld ziet hem als
een volwassen knappe kerel met wie
niets aan de hand is. Vroeger ging
ik met hem wandelen, maar dat
durf ik niet meer. De reacties van
mensen op het gedrag van Hicham
doen pijn. Hicham komt met de
dagbesteding wel buiten en iedere
zondag gaan mijn man en ik met
hem autorijden naar Spaarnwoude.
Dat vindt hij leuk! We moeten alles
plannen; structuur is heel belangrijk. Ik leef geïsoleerd van de buitenwereld. Buren of familie komen
niet bij ons en wij niet bij hen. Mijn
kinderen zijn mijn familie! Waar ik
het meest trots op ben, is dat mijn
kinderen goed terecht zijn gekomen.
Ze zijn slim, leven gezond en zijn
goed opgeleid. Ik heb het als moeder
goed gedaan. Wij hebben het zwaar
gehad, maar hebben het gered met

hulp van veel instanties. Ik heb veel
geleerd en mezelf ontwikkeld. Ik hou
van mensen en mensen houden van
mij. Ik hou van Hicham, hij doet het
goed. Hij vecht in zijn eigen wereld,
want hij wil ons ook begrijpen.”
Volwassen
“De toekomst baart me zorgen.
Hicham wordt achttien jaar en voor
de wet volwassen. Hij moet dan
naar een andere dagbesteding. Dat
is jammer, want hij is gewend aan
De Kring. Hier zijn leuke mensen die
goed met hem omgaan, maar leuke
mensen zijn overal. Ik wil positief
blijven. Ik vind het moeilijk dat
ik aan de rechtbank moet vragen
om voor hem te mogen beslissen.
Hij is nog een jong kind en ik ben
zijn moeder en weet wat hij nodig
heeft. Ik wil sterk en gezond blijven
om voor Hicham te kunnen zorgen.
Ik bid dat ik mag blijven leven tot
Hicham gestorven is. Als dit niet
gebeurt, hoop ik dat er een goede
plek buitenshuis voor hem wordt
gevonden en dat zijn broers en
zussen voor hem kunnen zorgen. Nu
gaat het goed. Mijn kinderen zijn
volwassen en ik kan alles met hun
bespreken en om advies vragen. Het
is heerlijk om na een zwaar leven
ineens te merken dat het goed is,
dat ik mag genieten!”

“Ik vond het verhaal van
Milouda indrukwekkend. Ik
realiseerde me hoe zwaar
het leven is met een kind
zoals Hicham. Desondanks
is zij zich volop gaan
ontwikkelen, onder andere
door deelname aan het
vrouwennetwerk. Milouda
is sowieso zeer vrolijk en
positief ingesteld. Ik heb
echt bewondering voor
haar.”

n Door Manuelle Moens

©

Manuelle Moens
directievoorzitter
VGZ/GGZ
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AVANAISA IS VERSTANDELIJK BEPERKT EN HEEFT EPILEPSIE

ZE KAN AANGEVEN WAT ZE WIL
Avanaisa (8) is de jongste dochter van Merlin. Ze heeft twee zussen (21 en
13). De oma van Avanaisa is 30 jaar geleden met haar negen kinderen
vanuit Suriname naar Amsterdam verhuisd. Eén van die kinderen heeft
epilepsie, net als Avanaisa. Bij Avanaisa is er echter meer aan de hand.
“Ik was 33 jaar toen ik zwanger
werd van Avanaisa”, vertelt Merlin,
een alleenstaande moeder. “Ze is
drie dagen later dan de uitgerekende datum geboren. Bij de geboorte
was alles goed. Ze was wel rustiger
dan haar zussen. Ze was vijf maanden toen ze last kreeg van eczeem
en stuiptrekkingen. Uit de tests
kwam niets naar voren. Ze ontwikkelde zich goed. Ze ging staan en
lopen, alleen kruipen deed ze niet.
De stuiptrekkingen bleven en mijn
moeder herkende het van mijn zus
die epilepsie heeft. Avanaisa is met
spoed opgenomen in het VU ziekenhuis toen ze tien maanden was. Ze
heeft toen medicatie gekregen.”
Ondersteuning thuis
“Avanaisa bleef echter ook achter
in haar ontwikkeling, maar er is
nooit een diagnose gesteld. De
eerste vier jaar zat ik alleen maar
thuis. Ik deed boodschappen en ik
kookte. Er was veel woede en frustratie in het gezin. Alle aandacht
ging naar Avanaisa en dat gaf problemen met mijn middelste dochter.
Het gaf veel spanning in huis. Ik heb
gesprekken gehad met de maatschappelijk werkster van het VU;
zij heeft mij geholpen om een goed
kinderdagverblijf te vinden. Avanaisa gaat naar een gespecialiseerd
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kinderdagcentrum in Purmerend en
ik heb een tijd opvoedondersteuning gekregen van Cordaan Jeugd.
Ik krijg nog steeds praktische thuisondersteuning en ben blij met deze
hulp. Het heeft ons echt geholpen.”
Eigen kracht
“Mijn broers en zussen hebben ons
in het begin goed geholpen om er
een beetje bovenop te komen, maar
ik zag dat zij ook hun eigen leven
hadden. Ik werd me ervan bewust
dat ik het zelf moest doen. We hebben toen samen een ‘Eigen Kracht
conferentie’ georganiseerd. Ik ontdekte mijn kracht.
Soms voel ik me kwetsbaar en de
zwakste schakel in het gezin, omdat
ik een kind heb met een beperking.
Maar ik denk ook: ‘Ik ben juist de
sterkste, sterker dan jullie allen.
Ik heb zo’n kind gekregen juist
omdat ik de kracht heb.’ Ik ben een
goede moeder en trots op mijzelf.
Nu gaat het goed met Avanaisa.
Ze is een vrolijk meisje. Ze ontwikkelt zich nog steeds. Ze kan aangeven wat ze wil en kan woordjes zeggen, hele korte zinnen als: ‘Mama is
mooi.’ Ze zingt heel graag. Ze zingt
mee in het Nederlands en in het
Surinaams, zowel Stadscreools als
Aukees, een binnenlandse taal
in Suriname.”

Toekomst
“Ik ben wel veranderd door Avanaisa. Ik dacht altijd: ‘Ik red me
wel alleen met de kinderen’, maar
met een kind als Avanaisa moet
je je openstellen. Je leert te leven
met een kind met een beperking. Ik
kon niet bevatten dat het mij overkwam. Er zijn mensen die je willen
helpen en er zijn mensen die niet
weten hoe ermee om te gaan. Ik
haal kracht uit Avanaisa. Ik vond het
moeilijk om er met mensen over te
praten, maar nu stel ik me open. Ik
ben heel blij met alle hulp; ik krijg
informatie en ik leer daarvan. Ik heb
zelf besloten dat ik mijn verhaal wil
delen. Vroeger zou ik dat niet gedaan hebben. Ik zou eerst met mijn
familie hebben overlegd. Maar nu
heb ik zelf deze beslissing genomen,
omdat ik zie dat hulp helpt en Avanaisa verandert met hulp. Als ik eraan denk dat ik haar los zal moeten
laten, moet ik al huilen. We hebben
het meegemaakt met mijn eigen
zus die naar een gezinsvervangend
tehuis ging. Dat was moeilijk.
Elke dag ging iemand van ons
erheen. Nu gaat het goed met ons
en met Avanaisa. Begin dit jaar
was mijn vader ernstig ziek. Hij is
overleden. Ik ben toen naar Suriname gegaan en mijn oudste dochters
hebben voor Avanaisa gezorgd. Ik
weet nu dat het goed gaat, maar ik
vond het heel erg moeilijk.”

“Wat een oerkracht hebben
moeders! Merlin is zo’n
krachtige moeder. Mooi
om te zien dat haar ogen
stralen als ze het over Avanaisa heeft. Zij haalt kracht
uit Avanaisa en geniet van
haar. Ik vind het knap dat
Merlin zich bewust heeft
veranderd voor de ontwikkeling van Avanaisa. Dank
je wel voor de bijzondere
ontmoeting!”
MariEtte van Bilderbeek
beleidsadviseur, coach
Strategie, Kwaliteit en
Innovatie
Cordaan

n Door Mariette van Bilderbeek

©
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FARAISHA IS VERSTANDELIJK BEPERKT EN HEEFT AUTISME

ZE IS VROLIJK EN BEGINT IEDERE DAG MET EEN LACH
Faraisha (14) is geboren met een verstandelijke beperking en autisme.
Het is een vrolijk meisje, een gevoelsmens. “Ze kan je opvrolijken als je
verdrietig bent”, zegt haar moeder Zahida. Samen met haar twee andere
dochters zorgt ze voor Faraisha. “Het lijkt wel of Faraisha ons allemaal bij
elkaar houdt.”
Zahida vertelt: “Ik heb vanaf haar
geboorte geaccepteerd dat Faraisha
anders is. Ook mijn twee oudste
dochters Farisha en Fershana weten niet beter. Ze zien dat Faraisha
anders is, maar het blijft gewoon
hun zus. De zussen voelen zich onafscheidelijk, het zijn net ‘De Drie
Musketiers’. Het lijkt wel of
Faraisha ons allemaal bij elkaar
houdt. Is dat gek om te zeggen?”
Gevoelsmens
“Mijn dochter Faraisha houdt ervan
de grenzen op te zoeken en er soms
overheen te gaan en uit te dagen.
Praten kan ze niet. Ze maakt geluidjes en haar ogen spreken boekdelen.
Als iets haar niet bevalt, laat ze dat
wel merken.
Faraisha houdt van eten en snoepen,
vooral zoetigheid, zoals chocolade.
Wij vinden het niet moeilijk om met
haar om te gaan. We zijn niet anders gewend. ‘s Morgens kunnen we
veel met haar doen en ondernemen.
Ze gaat er graag op uit. We gaan
ook samen naar de kermis en naar
het luchtkussen; daar geniet ze van.
Het is een kind dat graag wil worden geknuffeld. Dat doen we allemaal ook graag. Tegelijkertijd zien
we ook haar kwetsbaarheid en haar
behoefte aan veiligheid.”
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Samen een team
“Ik doe alles rondom de verzorging
van Faraisha samen met mijn dochters Farisha en Fershana”, zegt Zahida.” Vooral Farisha, de oudste, voelt
een grote verantwoordelijkheid.
Faraisha speelt een belangrijke rol
in ons gezin, maar ik wil er ook zijn
voor mijn andere dochters. De oudste heeft een vriend. Die maakt ook
deel uit van het gezin en is er ook
voor Faraisha. We bespreken het met
elkaar als de zorg te zwaar wordt,
fysiek of geestelijk. Dan kijken we
hoe we het anders kunnen doen.
’s Nachts is Faraisha vaak wakker.
Ze slaapt bij mij in bed. Dat vind
ik fijn, zo geef ik haar een veilige plek en kan ik haar groot zien
worden. Ik sta iedere dag om vijf
uur op. Dan kijk ik eerst vijf minuten naar Faraisha. Na het wassen
en aankleden, breng ik haar naar
Kinderdienstencentrum De Kring van
Cordaan Jeugd. Daarna ga ik zelf
aan het werk bij de thuiszorg van
Cordaan. Gelukkig is er op De Kring
veel aandacht en werken er veel
lieve mensen. Goede afstemming
biedt structuur en stabiliteit voor
Faraisha. We leren van onze fouten,
bespreken alles en steunen elkaar.
Als er iets niet goed gaat, dan horen
ze dat ook”, zegt Zahida lachend.

“Ik maak al acht jaar deel uit van
het Moedernetwerk bij De Kring.
Daar deel je zorgen, kun je vragen
stellen en je verdriet en geluk met
elkaar delen. Dat geeft veel steun.”
Familieband
“We moeten ook nadenken over hoe
het later met Faraisha zal gaan.
Woont ze dan bij een van haar
zussen of enkele dagen per week in
een kleine woongroep? Dat kan ook
goed voor haar zijn. We praten daar
veel over. Ze moet ook haar eigen
vrijheid hebben. Ik heb als jong
meisje in Suriname een paar heftige
dingen mee gemaakt. Die negatieve
ervaringen heb ik omgezet in positieve. Ik heb veel van mijn moeders
wijze lessen geleerd. Die kennis geef
ik door aan mijn kinderen. Door de
ervaringen van toen en de zorg voor
Faraisha nu, ben ik heel sterk uit
mijn verleden gekomen. Mijn motto
is: laten we kijken wat we wel kunnen en pak de kansen die je hebt. De
belangrijkste les is dat je veel mooie
dingen meemaakt, als je er voor
elkaar bent. Als het moeilijk is, ga
je door om er het beste van maken.
Je moet veel met elkaar praten, wat
het betekent, wat je moeilijk vindt,
wat je ontzettend leuk vindt. Niets
verbergen. Binnen onze familie kan
dat. Faraisha is een van ons. De
familieband is het allerbelangrijkste. Samen staan we sterk!”

“Zo af en toe heb je het
voorrecht iets heel bijzonders mee te mogen maken.
Het interview met deze
familie was dat. Wat een
mooi gezin, wat een krachtige vrouwen. Met zijn
allen voor dochter en zus
Faraisha. Indrukwekkend.”
Henk Kouwenhoven
Raad van Bestuur
Cordaan

n Door Henk Kouwenhoven
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FELICIA HEEFT EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

IK WIL EEN GOEDE MOEDER ZIJN
Felicia (21) woont sinds een jaar samen met haar vriend Mitchel en hun
dochtertje Saviera (1,5) in de Amsterdamse Dapperbuurt. Door een moeilijke jeugd en verkeerde vrienden werd Felicia door Bureau Jeugdzorg in
een instelling geplaatst. “Ik was naïef en kon geen nee zeggen. Dan word
je door jongens misbruikt.”
Felicia groeide in Amsterdam op
als jongste dochter van een alleenstaande moeder. “Mijn moeder was
verslaafd aan alcohol en drugs.
Door botkanker en enkele hersenbloedingen raakte ze bovendien
gehandicapt. Toen mijn twee oudere
zussen het huis uit gingen, ging het
helemaal fout. Vanaf dat moment
had ik de zorg voor mijn moeder en
voor mijzelf.” Het heeft haar jeugd
getekend.
VAN INSTELLING NAAR INSTELLING
“Op dat moment deed ik VMBO-praktijk, maar school schoot erbij in.
Ik kwam er weinig. Daarbij ging ik
met verkeerde vrienden om. Toen
ik veertien jaar was, greep Bureau
Jeugdzorg in. Ze plaatsten me in een
open instelling. Enkele weken later
werd mijn moeder in een verzorgingshuis geplaatst. Er volgde een
periode waarin ik verhuisde van
instelling naar instelling. Op mijn
zestiende ging ik naar een besloten instelling in Ermelo, vervolgens
naar een opvanghuis in de Ardennen.” Zonder telefoon en internet
was Felicia daar ver weg van alle
invloeden. “Na zeven maanden lukte
het toch om vanuit de Ardennen
weer contact te zoeken met mijn
oude vrienden. Toen ben ik in een
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gesloten instelling geplaatst in
Noord-Holland. Daarna kwam ik in
Almere terecht. Daar leerde ik mijn
vriend Mitchel kennen, een lieve
en goeie jongen uit Amsterdam. Hij
was heel anders dan de jongens met
wie ik normaal gesproken omging.
Na drie maanden bleek ik zwanger
te zijn. Mitchel schrok hier niet van
terug en bleef langskomen. Met een
kindje konden we niet in de instelling in Almere blijven. Tijdens de
zwangerschap kwamen we terecht
in het trainingshuis van Cordaan
Jeugd, waar Saviera werd geboren. Daar kreeg ik informatie over
het verzorgen en opvoeden van een
kind. Dat was maar goed ook. Na
haar geboorte zag ik het niet meer
zitten; ik was doodmoe van de
zwangerschap en de bevalling. Alles
was nieuw, dus ik was blij dat er
mensen waren bij wie ik voor advies
terecht kon.”
EEN EIGEN PLEK
“Na een half jaar ging het zo goed,
dat ik in dit huis van Cordaan Jeugd
mocht gaan wonen. Het is een
ruime woning met een tuin; een
eigen thuis voor mij en een goede
plek voor Saviera. We krijgen wel
nog begeleiding, maar dat is niet
vaak meer nodig. Ik woon nu samen

met Mitchel en het gaat goed met
Saviera. Er is structuur in de week,
ze slaapt en eet goed en gaat drie
dagen naar een kinderdagverblijf. Ik
wil een goede moeder voor haar zijn
en ervoor zorgen dat zij een betere
jeugd krijgt dan ik heb gehad. Over
een tijdje zullen we ook weer uit dit
huis moeten vertrekken. We overwegen dan als gezinnetje in Almere te
gaan wonen.”
STAPPEN VOORUIT
Terugkijkend op de afgelopen jaren
weet Felicia precies waarom het nu
goed gaat. “Ik heb vier goede vriendinnen overgehouden aan de plekken waar ik heb gewoond. Daarnaast
kan ik rekenen op een van mijn zussen. Samen met mijn moeder, Mitchel en Saviera vormen zij de kleine
kring van mensen om mij heen. Ik
weet dat ik niet altijd gemakkelijk
ben, een grote mond heb en eigenwijs ben. Tegelijkertijd ben ik ook
lief en zorgzaam. Ik vind het fijn om
voor Saviera te kunnen zorgen en ik
ben trots op wat ik heb bereikt. Nu
weet ik wat ik wel en niet wil. Ik
heb het lef gehad om niet te blijven
hangen in de narigheid van vroeger,
hoewel die toen vertrouwd voelde.
Ook heb ik geluk gehad met Mitchel.
Ik heb stappen in de goede richting
gezet en dat is iets wat je moet durven. Je moet het willen, hoe cliché
het ook klinkt. Wat je nodig hebt is
liefde. Dat is wat ik verdien: liefde!”
n Door Marie-Antoinette Bäckes
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“Felicia heeft indruk op
mij gemaakt omdat ze
kracht en trots uitstraalt.
Ze ziet haar toekomst hoopvol tegemoet. Felicia heeft
veel meegemaakt en ze
gaat in haar leven misschien nog meer tegenslagen tegenkomen. Dat ze
al zo ver is gekomen, met
hulp maar vooral vanuit eigen kracht, geeft vertrouwen voor de toekomst.”
Marie-Antoinette Bäckes
tranchemanager
In voor zorg!

“Ik had nooit gedacht dat ik zo ver
zou kunnen komen”
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KHADIJA’S DOCHTER IS GEBOREN MET EEN SLAP STROTTENHOOFD

IK WENS DAT AMBER ZONDER MIJ KAN DOORLEVEN
Khadija (41) is moeder van vier kinderen. Haar jongste dochter Amber (4)
heeft een ontwikkelingsachterstand als gevolg van ademhalingsproblemen
bij haar geboorte. In Amsterdam Slotermeer praat Khadija honderduit over
Amber, een ‘normaal’ kindje dat geen rustmomenten kent. “Ik kan haar
geen moment uit het oog verliezen.”
“Voordat Amber geboren werd, wist
ik niet dat ze een beperking zou
hebben”, vertelt Khadija. “Maar ik
voelde het wel, het was een andere
zwangerschap dan de andere drie.
Amber bewoog heel weinig. Ik heb
wel echo’s gehad en alles leek goed.
Ze was heel klein en harig bij haar
geboorte. Ze is geboren met een
slappe strot, ik noem het maar zo.
Het heeft een andere naam, maar
die kan ik niet uitspreken. Ze had
meteen ademhalingsproblemen en
drinken ging moeilijk. Daardoor
ging er te weinig zuurstof naar haar
hersenen. Door de hersenbeschadiging heeft ze een ontwikkelingsachterstand.”
Bewogen leven
“Ik heb een bewogen leven gehad.
Ik kom uit een groot gezin en moest
meehelpen de andere kinderen op te
voeden. Na mijn eerste kind duurde
het lang voordat ik (met hulp) weer
zwanger werd, dit keer van een
tweeling, één van hen is overleden.
De bevalling was zwaar en heel snel
daarna was ik weer zwanger. Na de
geboorte van mijn derde kind heb
ik een postnatale depressie gehad
en anderhalf jaar niet gewerkt. Toen
Amber kwam, heb ik besloten om na
vijf maanden weer te gaan werken.
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Ik ben trots op mezelf, omdat ik
ondanks dat ik vier kinderen heb,
waarvan één met een beperking,
mijn huishouden zelf doe en vier
dagen in de week werk. En dan ben
ik ook nog Marokkaanse.”
Moedernetwerk
“Amber is een heel normaal kindje.
Ze klautert en klimt en doet eigenlijk alles wat een kind tussen de
anderhalf en twee jaar zou doen.
Alleen heeft ze geen rustmomenten.
Ze gaat maar door. Soms zet ik haar
in de box, als ik iets anders moet
doen. Ik kan Amber geen moment
uit het oog verliezen.” Khadija is
een mooie grote vrouw met een heel
open uitstraling. Ze vertelt waarom
de huiskamer zo leeg is. “We hebben geen tierelantijnen en frutsels.
Amber ziet geen enkel gevaar en
komt overal aan, daarom staat er
alleen het noodzakelijke. Ik heb haar
wel geleerd van het Marokkaanse
theeservies en het groepje kaarsen
af te blijven, dat is het enige wat
er staat. Sinds een jaar gaat Amber
naar de dagbesteding van De Schuit,
een kinderdagcentrum van Cordaan
Jeugd. Zelf zit ik in het moedernetwerk van Cordaan Jeugd. Er wordt
veel gepraat en er is ook een gezamenlijke app. Je voelt een ver-

binding met moeders van een kind
waar ook wat mee is. Een moeder
van een gezond kind zal nooit echt
begrijpen hoe het voelt. In het moedernetwerk zitten zo’n 40 moeders
uit verschillende culturen. Er wordt
van alles georganiseerd, zoals een
benefiet voor kinderen met een beperking uit het buitenland.”
Sterke vrouw
“Ik vind dat ik best een sterke vrouw
ben. Ik kom op voor mezelf en ik
ben open. Dat heb ik geleerd van
de Nederlandse cultuur en van mijn
gesprekken tijdens mijn postnatale depressie. Ik hou van het leven,
mijn kinderen en van mensen. Ik
put kracht uit mijn geloof. Niemand
helpt mij, ik help mezelf. Ik stel heel
goed mijn grenzen. Na acht uur ‘s
avonds ben ik moeder af. Dan liggen
de kinderen op bed of zijn ze voor
zichzelf bezig en dan heb ik tijd
voor mezelf. Ja, dan heb ik nog een
man en die wil dan nog aandacht,
maar dat kan ik dan even niet meer
opbrengen. Ik hoop dat mijn verhaal
mensen leert positief te denken, te
kijken naar het mooie van je kind.
Accepteer je kind zoals het is en
begeleid het goed, zodat het kind
straks ook zonder jou kan doorleven.
Mijn wens voor Amber is dat ze met
hulp toch zelfstandig kan leven, en
dat ze gezond is.”

“Wat mij het meest is bijgebleven van dit interview
is de kracht die Khadija
uitstraalt. Ze komt echt
voor zichzelf op en stelt
haar grenzen. Ze is heel
nuchter en reëel over Amber en is doordrenkt van de
liefde voor haar kinderen.”
Marga Nieuwenhuijse
directeur
Stichting Omega

n Door Marga Nieuwenhuijse
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HUUB HEEFT HET SYNDROOM VAN DOWN

Huub ontwikkelt zich met kleine stapjes
Huub (6) woont samen met zijn ouders en broertje Koen (5) en zusje Fien
(3) aan de rand van Amsterdam. Bij de geboorte had Huub een lage
Apgar-score en was er meteen een vermoeden dat het om Down ging.
Machteld, zijn moeder, vertelt: “Huub ontwikkelt zich heel langzaam.”
Machteld en Niels wonen samen met
hun drie kinderen in een gezellig
huis met uitzicht op het water en
een weiland met paarden. Kinderhekjes, omhoogstaande deurklinken en andere kleine aanpassingen
laten zien dat er extra aandacht is
voor de veiligheid van de jonge kinderen, vooral voor Huub. Machteld
vertelt: “De eerste 18 weken van de
zwangerschap was ik erg misselijk.
Daarna was er niet veel opvallends,
al was mijn buik klein en bewoog
het kindje niet zo veel. Huub werd
drie weken te vroeg geboren in het
ziekenhuis. Hij had een lage Apgar-score en de arts vertelde ons
direct na de geboorte dat er gedacht
werd aan Downsyndroom. Dit werd
bevestigd na verder onderzoek.”
Eerste kindje
“Huub is ons eerste kindje. Alles is
nieuw, je moet alles leren. Daarbij wil je ook van alles weten over
Down. Huub was heel klein en
kwetsbaar en zijn spierspanning is
heel laag. Hij is veel vaker ziek dan
andere kinderen. De ontwikkeling
van Huub gaat veel langzamer. We
weten niet wanneer hij weer een
volgende stap maakt. MEE Amstel en
Zaan startte met thuisbegeleiding
om de ontwikkeling van Huub te
stimuleren aan de hand van het
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programma ‘Kleine Stapjes’. We
hebben geleerd goed naar Huub te
kijken, want huilen heeft hij niet
uitgevonden. Huub ging ook naar
een kinderdagverblijf in de buurt.
Daar hadden ze nog geen ervaring
met kinderen met Down, maar toch
wilden ze het wel proberen. Zij
besloten ‘Okido’, een ondersteuningsprogramma voor kinderen met
een handicap, in te zetten; hiermee
gingen ze door op de voorschool.”
Gevoelig voor prikkels
“Huub kon nog niet praten toen hij
naar de voorschool ging en uitte
zijn frustratie door andere kinderen te duwen. Hij is erg gevoelig
voor prikkels. De bereidheid van
de pedagogisch medewerksters
om het met Huub te proberen liep
terug; ondanks de extra handen
in de klas vanuit Cordaan Jeugd
kwam de plaatsing tot een einde.
Ik zou hulpverleners en leerkrachten willen adviseren om met ouders
te praten en samen op te trekken.
Maak samen plannen. Huub gaat nu
naar de Alphons Laudyschool, waar
Cordaan Jeugd een nieuwe zorgonderwijsgroep is begonnen die de
verbinding vormt tussen het kinderdagcentrum en de ZMLK-school.
Zij denken hier met ons mee en we
voelen ons begrepen. Ze kijken goed

naar Huub en zoeken naar mogelijkheden om hem verder te helpen.”
Gezinsuitbreiding
“Ook thuis is het intensief. Na de geboorte van Koen moest de aandacht
verdeeld worden over beide kinderen. Ze zijn ongeveer tegelijkertijd
gaan lopen; Huub was tweeënhalf en
Koen bijna anderhalf jaar. We vonden ondersteuning via ons sociale
netwerk. Via de kapper leerden we
een vrijwilligster bij Cordaan Jeugd
kennen. Zij ging aanvankelijk met
Huub wandelen. Na de geboorte van
Fien werd zij gastouder aan huis. Nu
zij hiermee stopt, zeg ik mijn baan
op”, vertelt Machteld. “Logistiek
gezien redden we het anders niet,
met drie kinderen op drie verschillende locaties, de zorg voor Huub
thuis na school en veelvuldig bezoek aan artsen. Er zijn plannen om
als zelfstandige te werken.” Huub
komt aanlopen, samen met Lisa,
zijn PGB-begeleidster die met hem is
gaan zwemmen. Ze heeft een oudere broer met dit syndroom en trekt
graag met Huub op. Huub kruipt op
de bank, rode blossen op de wangen, vol aandacht voor zijn favoriete
film. “Onze ervaringen met Huub
laten zien hoe hulp en zorg aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften
van kind en ouders; hulp vanuit je
netwerk, maar ook van professionele
organisaties. Doe het samen.”

“Indrukwekkend om te
zien hoe gewoon een druk
gezin met een kind met
Downsyndroom kan leven.”
Francien Anker
programmadirecteur
Ouder- en Kindteams
Amsterdam
Biki van Leeuwen
teamleider
Ouder- en Kindteams
Amsterdam

n Door Francien Anker en
Biki van Leeuwen
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“Hulp en zorg horen aan te
sluiten bij kind en ouders”
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SATCHA’S DOCHTER HEEFT AUTISME EN EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

IK HEB MIJN LEVEN OPNIEUW MOETEN VORMGEVEN
“Mijn dochter Sienna (11) heeft autisme met meervoudige verstandelijke
beperkingen. Ze woont in een gezinshuis van Cordaan, maar is regelmatig
thuis”, vertelt Satcha. Ze maakte een heel proces door om tot acceptatie
van de beperkingen van Sienna te komen. “Je moet vechten voor je positie
als moeder van een kind dat niet meer thuis woont.”
“Ik heb mijn leven na Sienna’s
geboorte opnieuw moeten vormgeven. Het helpt mij om veel te
lezen. Ik vind in de Bijbel en de boeken van Joyce Meyer, zoals ‘Kracht
in je denken’, veel wijsheid, inspiratie en (h)erkenning. Ze geven mij
het besef van kracht, dat ik invloed
heb op mijn leven en mijn emoties.
Ik heb een diepe, donkere periode
gehad en ik wilde veranderen om
stabiel te blijven. Ik heb een mentale transformatie ondergaan. Als je
je denken verandert, kun je ook je
handelen veranderen. Dat merkte ik
in mijn eigen leven en ik pas het toe
in mijn werk als maatschappelijk
werkster en life-coach. Mijn levensmotto is: geef nooit op!”
Diagnose na vijf jaar
“De eerste jaren met Sienna waren
zwaar. Sienna was veel ziek en werd
vaak opgenomen. Ze is zelfs twee
keer bijna dood geweest. Haar vader
ging weg toen Sienna drie jaar was.
Haar ontwikkeling verliep niet normaal. Ik wist niet wat er met haar
was. Je gaat door een heel proces.
Eerst kwam de ontkenningsfase,
waarin je niet ontvankelijk bent
voor goed bedoelde adviezen. Ik had
graag een coach naast me gehad die
me door dat proces had heengeleid.
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Dat proces van acceptatie duurde
lang. Toen Sienna vijf jaar was,
ging ik naar een cursus van MEE.
Daar zag ik een filmpje over een jongen met autisme. Ik herkende veel
in zijn gedrag. Op school heb ik aan
de bel getrokken en na onderzoek
kwam de diagnose autisme. Het is
een opluchting te weten wat het
is, maar daarnaast vraag je je af:
‘Wat nu?’ Ik heb veel steun gehad
van mijn buurvrouw, ouders, broer
en de kerk. Ik heb geleerd hulp te
vragen.”
Positief denken
“Door positief te denken, heb ik
geleerd om in mogelijkheden te
denken. Zo haal ik meer kwaliteit
uit mijn leven met en voor Sienna. Ik wilde heel graag dat Sienna
ging fietsen, maar zij kon dat niet
zelfstanding. De gemeente wees de
aanvraag voor financiering af. Ik
dacht: ‘Mijn kind moet kunnen fietsen!’ Als iets niet lukt, kun je in zak
en as zitten of bedenken hoe ze wel
een fiets krijgt. We hebben zelfstandig een tweedehands tandem voor
haar geregeld. We hebben net nog
gefietst. Sienna geniet op de fiets. Ze
vindt het geweldig! Zo heb je steeds
de keuze: blijf je negatief of kijk je
hoe je iets toch voor elkaar krijgt.”

Relatie ouder-begeleider
“Als je steeds in mogelijkheden
denkt, maakt dat moeilijke periodes in je leven draaglijker. Ik heb
heel lang in zelfmedelijden geleefd,
tot mijn toenmalige partner zei:
‘Jij vindt jezelf wel erg zielig.’ Dat
kwam hard aan. Het is net of iemand
aan je gevoelens voorbijgaat, maar
het is goed als iemand het zegt, mits
het uit warmte is. Ik krabbelde overeind en wilde als moeder geleidelijk
aan de regie over Sienna’s leven
terug. Dit leverde vaak weerstand
op bij de begeleiders. Zij waren dit
niet gewend. Het was soms moeilijk om te gaan met de weerstand.
Begeleiders beseffen niet altijd wat
hun gedrag doet met een ouder. Je
zit in een afhankelijke positie. Je
wilt de onderlinge verstandhouding
niet verstoren, want zij zorgen voor
jouw kind. Tegelijkertijd voel je dat
je moet vechten voor jouw positie als
moeder van een kind dat niet meer
thuis woont. Dit maakt de relatie
ouder-begeleider ongelijkwaardig
en ingewikkeld. Het is een heel proces. Nu ben ik een gelukkige moeder
en Sienna is een gelukkig kind. Ik
heb veel overwonnen en deel mijn
ervaringen graag met anderen. Ik
ben blij dat ik elke dag mag kiezen:
kiezen hoe ik me opstel, kiezen voor
vooruitgang.”

“Het was een heel boeiend gesprek. Ik ben Satcha
Maduro dankbaar voor haar
openheid en ik heb goed
gehoord dat begeleiders
niet alleen oog moeten
hebben voor de ontwikkeling van cliënten, maar
ook voor die van ouders.”
Roel de Bruijn
Raad van Bestuur
Ons Tweede Huis

n Door Roel de Bruijn

©

REËLLE COMMUNICATIE

“IK MAG ELKE DAG WEER KIEZEN.
IK KIES VOOR VOORUITGANG”

KRACHTENBUNDEL - CORDAAN JEUGD

26

Meer verhalen lezen?

COLOFON
KRACHTENBUNDEL CORDAAN JEUGD
De Krachtenbundel is een goed idee van Reëlle Communicatie.
Dit magazine is enig in zijn soort, maar wij juichen het toe als jij dit
goede voorbeeld volgt. Reacties zijn van harte welkom.
AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE:
twaalf verhalenvertellers en twaalf
verhalenopstellers van Cordaan
Jeugd
IDEE: Marjolijn Daverveld
(Reëlle Communicatie)
TEKST-, EINDREDACTIE EN PRODUCTIEBEGELEIDING: Marieke van Gastel,
Marjolijn Daverveld, Tom Loomans,
Saskia Withoos
(Reëlle Communicatie)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Niets uit deze uitgave kan worden
verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze of op enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Eigenwijsheid is immers niet te
kopiëren…

Deel de verhalen!

WIE IS REËLLE?
Deze Krachtenbundel is een initiatief van Reëlle Communicatie
uit Valkenswaard. Bij Reëlle’s
communicatiebedrijf werken
professionals met levenswijsheid. Ieder van ons is gedreven,
vakbekwaam én ervaringsdeskundig. Dat is onze eigen
wijsheid. Eigenwijsheid die wij
graag delen.

Ontdek het geheim
achter de Krachtenbundel® !

VORMGEVING: Luc Sprengers
OPMAAK: Lonneke Pinckaers van der
Avoort, Hildegard Hick
DRUKWERK: Zalsman Kampen
OPLAGE: 2.500 stuks

www.facebook.com/reellecommunicatie

Zelf op pad voor
de Krachtenbundel?
Ontmoet mensen in hun eigen omgeving en
haal hun verhaal op. Ervaar zelf hoe waardevol dit is en krijg op een bijzondere manier
inzicht in Kracht! Bel Marieke

UITGEVER: Reëlle Communicatie,
Den Dries 2, 5552 CL Valkenswaard,
www.reelle.nl. Uitgegeven in eigen
beheer, © 2015.
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Ga naar www.reelle.nl/eigenwijzer
Selecteer alle verhalen die jij wilt lezen!

EIGENWIJSHEID. HET ZIT IN ONS.

FOTOGRAFIE: Hildegard Hick,
Lonneke Pinckaers van der Avoort
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Reageren? Like ons op Facebook en
ontvang een Krachtenbundel om
cadeau te doen!

Ontvang alle weetjes!
Download de wijzer:.
www.reelle.nl/vertelwijzer
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Kwetsbare mensen hebben iets te vertellen.
Levensverhalen die niet te kopiëren zijn.
Levenslessen waarvan wij kunnen leren. Waarvan
wij wijzer worden. Daarom bundelt Reëlle deze
persoonlijke verhalen in een kleurrijk magazine:
de Krachtenbundel.
Bundel ook in jouw zorgorganisatie de krachten
met kwetsbare cliënten. Doe mee aan Reëlle’s
inspirerende projecten en maak een Krachtenbundel. Met Reëlle doe je dit op maatschappelijk
verantwoorde wijze.
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