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Een klein boekje over kleine dingen. Want het zijn kleine
dingen die mij en mijn gezin bewogen hebben om een
ander leven te gaan leiden: het instituutsleven achter
ons te laten om in de wijk te gaan wonen met kinderen
en jongeren met een verstandelijke handicap.
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De situatie en hoe het begon
De concrete situatie
Gawan bestaat uit vier huizen, twee keer twee-onder-éénkap in een straat in Brummen. Het zijn gewone huizen
met één woonkamer, vier slaapkamers, een keuken en een
kleine gang. De vierde slaapkamer ligt op zolder en is met
een vaste trap bereikbaar.
Op nr. 41a woon ik zelf met mijn gezin: mijn vrouw, twee
kinderen en ik zelf. De zolder is doorgebroken naar het
huis direct naast mij. Daar wonen vier kinderen: zij die
jonger zijn en zij die een dubbele handicap hebben. De
leeftijd loopt uiteen van 5 tot 23 jaar. Allemaal hebben ze
‘s nachts de directe verbinding met mij en het gezin of
eventuele slaapwacht nodig. Via deze zolder kunnen zowel de kinderen als ik zelf heen en weer, bijvoorbeeld als
er direct hulp moet worden geboden. In dit huis is ook een
traplift aanwezig.
In het volgende blok met twee huizen is er ’s nachts geen
volwassene aanwezig. Wel is er een verbinding per intercom met mijn slaapkamer of de slaapwacht. Hulp kan ten
allen tijde geboden worden, maar de afstand is groter. Er
wordt een beroep gedaan op een zekere verantwoordelijkheid en draagkracht van de acht jongeren (rond de 16 jaar)
zelf. Heeft iemand in de nacht hulp nodig dan moet diegene even roepen.
Naast deze vier huizen is er in de drie jaar van het bestaan
van Gawan nog een huis ontwikkeld dat aandacht besteed
aan jong volwassenen tussen de 20 en 26 jaar. Daar wonen twee jongens op kamers bij een medewerker, in de
nabijheid van de andere vier huizen. Het gaat om jong
volwassenen die eigenlijk nog veel willen leren en hulp
nodig hebben.
Naast het wonen probeert Gawan nog een dagopvang op
kleine schaal te ontwikkelen voor vijf Meervoudig Complex Gehandicapte kinderen (MCG). In dit boekje zal dit
verder niet aan de orde komen. Met name wil ik u meenemen in de gedachtegang van het trainingshuis Gawan.

Mijn droom
Ik droom anno 1985 van een huis op een glooiende heuvel. Rondom is een gazon zonder bomen. Het huis is wit
en statig en geeft ondanks de ouderdom een uitstraling
van een andere wereld, een andere cultuur dan ik in
mijn kleine landje gewend ben en toch is het in mijn
landje. Ik zie alles vanuit mijn eigen positie. Als je binnenkomt is de hal kaal en leeg. Toch roept het om verder
naar binnen te gaan en gebruikt te worden. Grote ramen
waar het speelse licht de grijsheid bevecht. Dan de trap
met oude stopcontacten boven de leuning van hout.
Naast de trap de doorgang naar de achterkant. In deze
nis staat een oude bank die als ontmoetingsplek de slijtage duidelijk in zich heeft. Daarachter ligt de serre met
een zee van licht dat het geheel verwarmt. In de tussenruimte naar de serre staat tevens een kast met glazen
deuren. Daarachter houten speelgoed dat geen slijtage
laat zien. Als nieuw staat het er te wachten aangeraakt
te worden, ontdekt te worden. Ieder stuk een eigen plek
in het geheel. Geen stof te bekennen. Het huis is niet
stoffig. Het huis is warm, omhullend en vrij.
Deze kast laat mij niet meer los. Met kinderen er een
eigen klank aan gaan geven. Gebruiken wat nog nooit
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gebruikt is. Dit is wat ik wil.. toch? Waar staat ons niet
gebruikte speelgoed? Ik weet dat het er is, buiten de
poort van het instituutsterrein.
Het is een drukte van belang in de Blanceflour, een
groepshuis op de Michaelshoeve. Kinderen rennen af en
aan naar de keuken. Negentien kinderen in een huis. De
afwas torent boven alles uit maar je hoort niemand klagen. Er is zelfs nog ruimte om iets extra’s voor één kind
te doen. Eén van de kinderen zet koffie, drie kinderen en
een medewerker doen de afwas. Anderen worden naar de
middagrust gebracht. Het is 13.00 uur, spitstijd. De infrastructuur slibt dicht, er is een tekort aan invoegstroken,
parkeergelegenheden en vooral rust. Alles één kant op
naar de slaapkamer en de deuren dicht.
Op deze momenten ontstaat er een wens: Wat zou het
heerlijk zijn dat kinderen elkaar helpen, niet omdat het
moet, of uit gewoonte, maar omdat ze zien dat de ander
hulp nodig heeft. Dat kinderen in een huis wonen waar ze
dat als huis kunnen ervaren.
Er komt een dag dat kinderen verhalen willen lezen over
Nova Zembla, Columbus. Kunnen ze niet lezen, dan willen ze deze verhalen verteld hebben. Zij willen over het
vuur springen, dauwtrappen, techniek leren. Er komt een
dag dat een kind een ridder wordt en de wereld in wil
kijken. De wereld wordt een lesboek. En wat blijkt, ze
kennen hun eigen wereld nog niet eens. Het gaat om eenvoudige dingen als huis, straat, buurvrouw, tuin. Ze nemen er aan deel als met de waarneming de verantwoordelijkheid is verbonden: rekening houden met de buurvrouw, zorgen voor je tuin. Het worden ervaringsprojecten.
Steeds vaker merk ik in de groep kinderen dat ze zo rond
de leeftijd van 12 jaar een tekort hebben aan ervaringen
met de wereld, aan ervaringen die je dwingen je al dan
niet met die wereld te verbinden.
Op zoek naar het avontuur voor de kinderen en mezelf
Ik werd in mijn opleidingstijd om de oren geslagen met
opmerkingen over mijn kleding en handelingen die niet
zouden passen bij de voorbeeldfunctie, die ik als groepsleider zou hebben. Maar ik heb in de loop der jaren die
voorbeeldfunctie wel degelijk als kracht ervaren. Hoe
verzorg ik nu, in het kader van het werken aan zelfstandigheid, mijn voorbeeldfunctie? Hoe kan ik de kinderen
en jongeren het omgaan met de spanning van het avontuur
en de nieuwsgierigheid voordoen, voorleven? Hoe kom ik
zelf in niet van te voren bedachte situaties?
Daar staan we met z’n allen voor het hek. Het spijt mij
jongens maar ik ken de weg hier ook niet. Waarom er een
hek staat weet ik niet maar de weg aan de andere kant is
de weg waar ons huis aan ligt. Frits kijkt omhoog. Ik stel
voor om er over heen te klimmen. Eén voor één werken
wij ons naar boven. ‘Frits kom je ook of wil je teruglopen? Ik weet dat je het eng vindt om je voeten niet meer
op de grond te hebben. Misschien kan ik achter je blijven
staan?’ Terwijl ik spreek klim ik terug naar de andere
kant. Frits doet een stap naar achter en geeft geen antwoord. Voor het hek maak ik een kom van mijn hand waar
je een voet in kan zetten. Tevens draai ik mijn hoofd weg
en kijk naar de anderen aan de andere kant. ‘Jongens,

nog niet doorlopen hoor, wij hebben wat meer tijd nodig.’
Op hetzelfde moment voel ik de voet in mijn hand.
In vakanties blijken kinderen in staat te zijn om stappen te
nemen die in het dagelijks leven niet aan bod komen. Opvallend is dat waar ik tijdens de vakanties ook zelf de weg
niet ken, er bij hen geen onzekerheid ontstaat! Je moet
kiezen en al handelende neem je verantwoording voor je
keuze.
Eerst is er de wens om naar beneden te mogen, de grot in.
Nu is het zover. Langzaam lopen we de ingang in. De gids
gaat voorop. We zijn de achtersten. Het licht van de lantaren beweegt voor ons uit. Twee kilometer lopen naar
beneden. De wereld lijkt tenslotte ver weg. Josien, mijn
dochter, begint honderd uit te brabbelen. Dirk is erg stil.
De kleine Josien stimuleert hem om de pas er in te zetten.
De grotten sluiten zich als een donkere muur achter ons.
Na een half uur lopen kijkt Dirk verbaasd in het rond. Het
gesteente roept het beeld van een toverwereld op. Het
lantarenlicht verspreidt een kleurenzee, het lijkt wel een
schatkamer. De steen thuis in zijn kamer heeft nooit dit
verhaal kunnen vertellen.
Thuisgekomen zie ik dat de steen, die hij al jaren heeft,
niet meer tussen het speelgoed verdwijnt maar in de vensterbank blijft liggen. Een pronkstuk.
Het kan ook misgaan:
Het is weekend en we kunnen een keer met de bus weg.
‘Stempel jij af? Daar komt de bus.’ Sanne wil instappen.
Vlak voor haar neus schiet een dame met een dikke volle
tas er tussen. Ze valt tegen mij aan. Opnieuw stapt Sanne
in. ‘Hoeveel?’, bromt de chauffeur en buldert iets naar
achter naar een paar schoolkinderen. Weer draait hij zich
naar Sanne. ‘Nu, hoeveel?’ vraagt hij snauwend, waarschijnlijk geïrriteerd door de schooljeugd in zijn bus. Sanne geeft mij de kaart met een rood hoofd. ‘Drie maal’,
geef ik als antwoord. Verbolgen over de chauffeur ga ik
de bus in. In de stad spreekt Sanne pas weer: ‘Vervelende
kinderen zaten er in die bus.’
Sanne heeft een hekel aan afstempelen gekregen. Ik blijf
de kaart geven. Als zij de kaart terug geeft neem ik het
over. Nu, een korte tijd later, gaat Sanne zelf met trein en
bus.
Zelf vergeet ik op zo’n moment om naar het gezonde in
de wereld te kijken en naar de mogelijkheden die het kind
heeft om zich te verbinden. Want wat blijkt: Zo scherp als
zijn gevoel is voor goed en kwaad, zo sterk wordt ook de
uitdaging in de wereld ervaren en dan lukt het uiteindelijk
toch!
De stap is gemaakt
Vijf september 1996, de eerste dag, ik zal het niet gauw
vergeten. Kinderen druk pratend op de oprit. Op de fiets
naar school. De spanning voor mij en kind, hij is even
groot. Als een lint fietsen we door de wijk door buurtbewoners nog even nagekeken. De vergeten gymschoenen
worden door mij nog niet beschouwd als ontwikkelingsmogelijkheid.
Toen dacht ik dat we bereikt hadden wat ik wilde. Maar al
gauw zal blijken dat de geografische ligging niet alleen

een instituut uitnodigt tot verandering maar ook mij een
nieuwe mogelijkheid biedt om tegen vorm en ontwikkeling aan te kijken. De verhuizing naar de wijk brengt de
ontwikkeling van kinderen, medewerkers en mij met mijn
gezin in een stroomversnelling.
Natuurlijk vonden de kinderen in de buurt Gawan in het
begin eng. Een huis dat eng is, net zoals voor de kinderen
die bij ons wonen de wijk eng is. Voorstellingen die
voortkomen uit onbekendheid, gevoed door de voorstellingen van ons, volwassenen. Hoe meer ervaring kinderen
zelf hebben hoe minder zij beïnvloed worden door die
onzekerheid en angsten.
Mijn twee kinderen doen mee in het gemeenschapsleven
van Gawan. Zij zijn een schakel met buurtkinderen.
Nu, anno 2001, woon ik samen met mijn gezin en 13 kinderen in een woonwijk. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis gaan de wereld in van alledag. Daar doen ze indrukken op die vormen en stimuleren tot ontwikkeling.
Zo wordt voor mij de droom van het huis op de heuvel
werkelijkheid. Wie had dat kunnen denken. Het huis
wordt een huis dat in een woonwijk staat. Niet alleen,
maar met vele kennissen en buren die iets toevoegen aan
de plek van Gawan.

Een momentopname
Op nummer 41 doe ik nu overal het licht al aan. Het is
6.15 uur. Eén van de kinderen heeft een toeval om 5.30
uur en na hem geholpen te hebben ben ik op weg naar het
koffiezetapparaat in de keuken. De babyfoon naar mijn
huis heb ik uitgezet zodat iedereen daar nog even kan
liggen. Water in het apparaat en terug naar boven. Prettig de deur boven op zolder, nu hoef ik niet buitenom over
straat. Op mijn bloten voeten ren ik de trap op. Aankleden
en ontbijten. Naar bed terug heeft geen zin. Na mijn douche zijn inmiddels mijn kinderen ook aan het opstaan en
kan ik zo aan de ontbijttafel aanschuiven.
Iets over half zeven loop ik even buitenom naar huis nr.
41 terug. Dan even kijken of er kinderen door huis spoken
in de andere huizen. Per intercom hoor ik ze alleen als ze
mij roepen op nr. 37 en 39. Johan slaapt slecht en doet
het licht aan als hij wakker is. Als het brandt weet ik hoe
ik hem de dag in moet helpen. Ja, in huis nr. 37 brandt
licht maar dat hoort want één van de kinderen gaat zwemmen in het zwembad van de gemeente Bij Johan is alles
donker. Hij slaapt als een roos.
De krantenjongen rijdt de oprit op. Bedankt! Ik doe de
schuur van slot en ga door de achterdeur van nr. 41 naar
binnen. De koffie is klaar en nu even de krant doorbladeren. Even selecteren wat ik aan het ontbijt meeneem.
Uiteraard willen ze het weer weten. Niet echt zinvol want
wat er in het weerbericht staat is anders dan wat het
raam te bieden heeft. Maar goed, 2 jaar ervaring op dit
punt is niet voor ieder kind voldoende blijkbaar. Het bericht van de krant hoort er bij, en als dat niet overenstemt
met de werkelijkheid, dan kunnen we mopperen.
Nog even snel naar boven het rapport halen. Frits wordt
nog even geroepen. Hij is wakker, ik hoor hem draaien
als ik onder zijn bed doorloop (hij slaapt boven de deur
naar mijn eigen huis). Het rapport mee. Ik hoor beneden
iemand binnen komen. Aan de manier van deur openen
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ken je iedereen. In de andere huizen worden twee kinderen gewekt, de rest doet het zelf met een wekker. Zo is
het natuurlijk niet begonnen, er is wel veel veranderd.
Boven mijn hoofd klinkt een dreun van een kind dat uit
bed springt. Tegelijk hoor ik iemand de trap af komen.
Hé, mag het iets stiller, niet iedereen hoeft al op. De vrijwilligster is er inmiddels ook. We nemen snel de dag
door. Hoe laat hebben we de bus nodig? Hoe zien de vergaderingen er uit? Voor de vergaderingen op de Michaelshoeve moet ik de deur uit. Zo’n probleem is makkelijk te ondervangen als je ernaast woont. Wie vraagt José,
mijn vrouw, even als achterwacht? Ik heb een telefoon bij
mij voor als iemand me wil bereiken. Als ik op de brommer ga ben ik met 2 minuten terug. Dan gaan we uit elkaar. De kinderen zijn al een heel eind op weg met opstaan.
De vrijwilligster helpt na het ontbijt Andre uit bed. Voor
het ontbijt lukt dat niet. Het was 5.30 uur toen hij een
toeval had. Ja, de dag is vroeg begonnen voor mij. Toch
heeft het nachtleven ook wel iets. Soms heb je een gesprekje met de kinderen dat over dag nooit zou lukken. De
nacht heeft iets vertrouwds.
Uit een van de huizen komt een hoop lawaai. Er wordt
gescholden en met deuren geslagen.
Er wordt druk gekibbeld wie de was in de verkeerde zakken heeft gedaan. Kom, even de was uitzoeken. ‘Wat kijken jullie moeilijk op de vroege morgen.’ Gestruikeld
over een probleempje. Ritme gestagneerd. Daar wordt
iets nieuws geleerd is mijn motto. Ik houd mijn humeur
vast, wat er ook gebeurt. ‘Wie dekt de tafel?’ Men is niet
meer gemotiveerd om tafel te dekken. In de huiskamer
zitten er twee voor zich uit te staren en verder is iedereen
van de wereld verdwenen. De kinderen van nr. 37 zouden
mee eten maar ook zij zijn er niet en hebben het te druk
met een eigen wereld. Nu, dan eten we niet gezellig samen. Eén van de meisjes wordt geroepen. Zij is nog boven. ‘Oké, wij gaan met z’n tweeën eten’ meld ik hardop
en pak voor haar en mij spullen. Dat brengt de zaak mopperend in beweging. Na veel heen en weer gepraat offeren
twee zich op volgens eigen zeggen. ‘Het hoeft niet, rust
nog even uit’ zeg ik, maar gestaag vordert de tafel. Het
begeleiden is veel meer in de vragende zin. De oplossingen probeer je door hen zelf te laten bedenken. Inmiddels
is Lisette, die is wezen zwemmen, thuis gekomen. Vrolijk
stapt ze binnen, niet wetende wat zij gemist heeft.
‘Houden zo’, denk ik.
Op nr. 41 is men verbijsterd over de foto in de krant van
rioolkinderen in Roemenië. Al kauwend vraagt men zich
af waarom de kinderen niet thuis zijn. Een stukje voorlezen uit de krant geeft helderheid over deze vraag. Een
paar foto’s van mijn eigen reis door Roemenië maakt het
beeld voor hen duidelijker. Je eigen ervaring brengt kleur
en maakt ver weg dichterbij. Na de maaltijd is het snel
afwassen geblazen.
De torenhoge afwas van vroeger heeft plaats gemaakt
voor 4 bordjes. De discussie wie er afdroogt en afwast is
wel even levendig als vroeger. De avondafwas is toch iets
groter en dat betekent dat er gelijk een verdeling voor
morgen moet komen meent Thies. Om het moeilijk te maken reageer ik verbaasd en vraag Cor waarom hij nooit
met Bram wil afwassen (hun systeem zorgt voor twee vaste ploegen). Dit geeft stof tot nadenken en het plan wordt
alsnog gewijzigd. Bram en Cor wassen af. Cor geeft nog
even een opmerking naar Bram dat hij echt ook met hem
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wil afwassen.
‘Kom jongens, gymkleren pakken, dassen en jassen. Iedereen alles bij zich? Huiswerk ook mee?’ Fietssleutels
en weg. ‘Thies, heb je het huiswerk nou bij je?’
Thies moet nog even terug een schrift halen, mopperend
dat ik zo streng ben. In een vaste volgorde verdwijnen we
op de fiets. De kinderen die alleen kunnen zijn al weg. Zij
concentreren zich beter als ze ook daadwerkelijk alleen
zijn en mijn overzicht is zo beter. Af en toe geef ik nog
een roep achteruit. Marjolein is zo aan het babbelen dat
zij vergeet dat haar voorwiel gevaarlijk dicht bij het achterwiel van een ander kan komen.
Bij de fietsenstalling op de Michaelshoeve is het opletten.
De vele mensen en taxi’s maken er een chaotisch tafereel
van. Iedereen kan zijn sleutel inleveren bij mij, doe je het
niet dan ben je ook verantwoordelijk als je hem verliest.
Zo vult mijn hand zich met de helft van het aantal sleuteltjes. Je kiest wel of niet geholpen te willen worden.
Naar het ochtendlied. We zijn de eerste. De gang is nog
leeg en ik ga op mijn vaste plek staan.
Rolf staat 45 graden gedraaid van de rest om vooral niets
te missen. ‘Rolf, je kan beter bij de andere groep gaan
staan. Zeker weten dat je dan niets mist van wat er gebeurt.’ Nog even kwekken, maar als de andere kinderen
van de Michaelshoeve er zijn wachten we en zijn we allen
stil.
Na het ochtendlied loop ik mee naar school. Juf vraagt
aan Thies: ‘Heb je het huiswerk gemaakt en bij je?’ ‘Nee
juf, vergeten.’ Verbaasd luister ik naar dit gesprek. Heb ik
iets gemist, droom ik? Hij weet nog net zo de zaak te regelen dat hij geen standje krijgt, hij is rijp voor de politiek, denk ik. Ik heb hem het schrift laten halen, hij liep er
mee naar buiten ... hoe speelt hij dit klaar? Als de klas
dicht is kijk ik even in zijn jaszak. Ja hoor, een schrift met
huiswerk dat niet is gemaakt.
Post halen en daarna naar huis. Andre zal inmiddels wel
op zijn. De postsleutel ligt op een verborgen plek. De reden daarvoor is dat het vervelend is om de sleutel te vergeten en dan heen en weer naar Gawan te moeten. Dus wij
verbergen de sleutel in het Grote Huis. Het vereist nu
nogal wat heen en weer lopen en je ziet mensen denken
waarom die Gawanmedewerkers iedere ochtend zoveel
door de gang lopen.
Ik haal de kinderen om 14.30 uur op. De kinderen komen
om 14.45 uur uit school. Bij de fietsenstalling wacht ik.
Gauw weg. Goed de spurt er in. Na een hele dag zitten is
het lekker om te fietsen en zij komen met kleur op de
wangen terug. Er wordt thee gedronken in alle huizen en
afspraken gemaakt. De slaapkamers moeten schoon, de
was moet gevouwen en de wasmachine is in de ochtend
niet aangezet dus die moet nog gedraaid. Al gauw is er
een verdeling van taken en werkzaamheden. ‘Zijn er al
spullen voor de fietsenmaker? Morgen komt hij en de
winkels zijn dan dicht. Niemand iets aan de fiets. Hans ik
dacht dat je licht kapot was? Het lampje, heb je dat zelf
gemaakt?’ Het blijft stil. ‘Misschien moet je iemand even
vragen als je alleen niet durft.’ Hans gaat gewoon zijn
eigen weg en doet of ik er niet ben. ‘Maar Hans, vorige
week kon je op vrijdagavond niet zwemmen. Weet je nog,
het licht van je fiets was kapot en het was donker buiten.’
Ik zie hem schrikken, de kleur op zijn gezicht verandert.

Hij loopt naar buiten en gaat op weg. Ik ren naar de voordeur en vraag hem of hij geen geld mee moet. Hij kijkt
verschrikt en vraagt om geld. Ik zie hem snel om de hoek
verdwijnen.
Alles rustig? Nee, op hetzelfde moment schiet er iemand
langs mij heen naar de schuur.
Lisette verdwijnt de garage in. ‘Ik doe het niet meer’,
roept ze, ‘ik ben niet de sloof van anderen.’ Drie seconde
later hoor ik een boksbal. Een lange krijs bevestigt dat zij
niet van plan is om van mening te veranderen.
Even later verschijnt een medewerker om de hoek. ‘Maak
je de gang nog schoon, het is zo nat daar. Ik ben niet met
die emmer met sop gevallen. Ik waarschuwde je nog: sop
en een stofzuiger zijn te veel op de trap.’ Nog een gil en
de deur van de garage gaat met een klap weer dicht. Ik
blijf even kijken naar het tafereel, vanuit de achterdeur
van nr. 41. Ze komt naar buiten en zegt tegen zichzelf:
‘Zo, ik bepaal zelf wel wat ik doe’. Dan ziet zij mij en
vraagt of er in de keuken van nr. 41 een dweil ligt.
‘Welkom in ons midden’, denk ik met een glimlach.

Op jezelf en toch samen
Lisette ligt op bed naar het plafond te staren.
‘Waarom zit je op je kamer?’ ‘Het is middagrust’, antwoordt Lisette. ‘Middagrust? Maar het is heerlijk weer in
de tuin.’ ‘Ja, maar het is middagrust.’ ‘Dat weet ik Lisette, maar iets voor je zelf doen of een spelletje met een
ander in de tuin kan toch ook? Ik kan je even niet helpen.
Ik zit in overleg en moet rapporten schrijven. Je hoeft van
mij niet op je bed te gaan liggen.’ Lisette staat op, neemt
een boek en nestelt zich buiten in het prieeltje. ‘Zal ik
even thee zetten?’ vraagt Sanne, die ook al in de tuin zit.
‘Lekker’, zegt Lisette.
Lisette ligt aan het strand. Een waterfiets drijft op het
fjord. Er wordt druk gelachen. ‘Heerlijk zeg, de zon en
het licht op het water.’ ‘Ja, dit is een goed plekje’, zeg ik
tegen haar. ‘Marjolein maakt wel veel lawaai hé’, zegt
Lisette. ‘Ze hebben pret. Marjolein is veel jonger dan jij
en heeft meer behoefte nog wat te spetteren en te spelen.’
‘Nou ik doe al genoeg op mijn werk, heerlijk nu even
niet’, zegt Ad. Even later komt Marjolein aan de kant met
waterfiets en natte groepsleiding. ‘Ga je mee bij het koken
kijken Marjolein, dan kan je uitblazen en wat te drinken
krijgen.’ ‘Ik ben wel moe’, zegt Marjolein.
Als begeleider is het een uitdaging te leren herkenen waar
rust en waar activiteit nodig is en hoe beide inhoudelijk
vorm gegeven kunnen worden. Eenzaamheid treedt op als
niet gezien wordt waar rust en waar activiteit nodig is. De
kunst is dit binnen een groep gestalte te geven.
Wanneer iemand geen hobby’s heeft zal zijn wereld erg
verkleinen. Met een hobby ontstaat een relatie met de
wereld via het doen. Er ontstaat een mogelijkheid gelijkgestemden te ontmoeten. Het zelf de wereld ingaan en
komen tot dialoog via je eigen handelen is een basis voor
contact. Het gemeenschapsleven kan ook centraal staan in
de vrije tijd buitenshuis. De sportclub of toneelgroep kunnen vaste momenten zijn om te delen.
Er moet wel hulp gegeven worden om tot ontmoetingen te

kunnen komen. Alleen een situatie aanbieden is niet genoeg.
Daarnaast is het een kunst om de communicatie die vaak,
vanuit gewoonte, traditie of onmacht, op de groepsleiding
gericht is op de groep te richten.
‘Mag ik douchen groepsleiding?’ ‘Ik zou het niet weten.
Staat er al iemand onder of is een ander onderweg? Het
is toch geen vraag aan mij! Je moet dat vragen aan degene die hier woont!’ Wim gaat het vragen aan zijn medebewoners.
Een grote groep met veel kinderen, waar de communicatie
vooral op de groepsleiding gericht kan eenzaamheid betekenen. Een kleine groep waar de dingen op de juiste momenten samen gedaan worden kan een sociaal leven betekenen. Communiceren heeft een omgeving nodig die je
uitlokt en een relatie mogelijk maakt met de wereld die
buiten je ligt. Daarnaast is er in Gawan tijd en ruimte om
op een gezonde manier teruggeworpen te zijn op jezelf.
De jongeren leren elkaar de weg te wijzen naar de supermarkt, met de trein boodschappen te doen in Zutphen. Ze
weten elkaar te vinden als het nodig is. Samen koken betekent leren samen een menu te bepalen. Maar ook elkanders kwaliteiten te leren zien: wie haalt boodschappen,
wie wijst de weg en wie betaalt? Het wordt leren van elkaar.
Het komen tot een maaltijd met elkaar en een verdeling in
het huishoudelijk werk brengt echte ontmoeting. Het is
goed voor de omgeving zorg te dragen, onkruid te wieden
en gras te maaien. Je moet afspraken maken met de ander:
wie doet wat of doe jij niets. Kan je accepteren dat de
ander niets doet? Wie doet de WC? In het weekend doen
we alles zelf. In de week werken er twee mensen die voor
een basishygiëne zorgen. Komen deze absurde dingen
tegen dan horen de kinderen dat echt wel. Brengt dit geen
verzet bij de kinderen? Natuurlijk, zij zijn gewend te roepen als iets niet direct koosjer achtergelaten is. Nu ligt het
anders: zij spreken elkaar er op aan. Zij krijgen oog voor
hun huis en omgeving. Daarmee ontstaat er een verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent partners in de trein naar zelfstandigheid. Voor de
kinderen tot 15 jaar is deze gedachte ook van toepassing.
Het werken aan zelfstandigheid wordt gerelateerd aan de
leeftijd en niet aan het feit dat een ieder alles moet kunnen. Een jonger kind zal dus ook nog veel meer helpende
handen krijgen. Dit vraagt een goede observatie van ieder
kind om zeker te weten dat de uitdaging in balans is met
ieders kunnen. En ook de jongere van 16 die geen oog
heeft voor het schoonmaken van zijn kamer wordt geholpen. Maar de verantwoording ligt wel bij hem, net zoals
dat bij zijn leeftijdsgenoten het geval is.
Afsluiten van ruimten willen we niet in Gawan. Het past
niet in de gedachten van samen wonen. Kinderen kunnen
zo mijn huis in. Leren vragen of je in een kamer van een
ander mag komen of iets mag lenen is normaal. Wel adviseren wij ieder kind een kastje te geven dat op slot kan
voor de kostbare spullen. Zorgen moeten er bij de kinderen en jongeren niet zijn. Wel moet je leren een stuk
vertrouwen in elkaar te hebben.
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Vakantie
Een vakantie ver weg in een klein Iers dorp, aan de westkust, met alleen een winkeltje en een postkantoor. Een
dorp aan een baai met zandstrand en een ijskoude zee.
Schelpen zo groot als je handpalm. Een huis aan het
strand omringd door kliffen.
De weg er naartoe was spannend. Zeker wanneer je niet
beter weet dan dat de wereld niet groter is dan wat je ziet
is het reizen achter de horizon een bron van nieuwe ervaringen. Je enige houvast blijven dan de mensen die je
kent. Alles verandert, ook de plek waar je vandaan komt.
Met een bus die voor dag en dauw wegrijdt. Niet wetende
wie er bij je in de bus komt of er onderweg uit gaat.
Openbaarvervoer voor ieder toegankelijk, dus ook voor
ons. Rugzakken onder in de bus (Is dat wel veilig? Zouden
er dieven zijn?). Twee zeeën doorkruisen per boot. Nog

twee uur verder per taxi, om tenslotte achtergelaten te
worden aan de rand van de zee met uitzicht op alleen
maar water en ergens achter de horizon Amerika. Dan
komt de kaart die aan de muur op Gawan hangt tot leven.
Planten in de berm die herkend worden uit de vensterbank thuis, alleen zijn ze hier veel groter. Samen met z’n
allen met een vissersbootje een uur de zee op om een
klooster op een eiland uit 400 na Chr. te zien op een rots
ver boven je hoofd. Alleen papegaaiduikers en zeehonden
kijken toe hoe je de steile wand van de Skelly’s beklimt.
Iedere dag even in de zee zwemmen die ijs- en ijskoud is.
Het probleem oplossen van daarna hoe je weer schoon in
je schoenen komt:
‘Hans, doe je je schoenen aan, we gaan zo naar huis.’
Hans komt uit de zee het strand op. Hij pakt zijn handdoek en gaat zijn voeten drogen. Eerst zijn linker, dan zijn
rechter. Tot zijn verbazing ziet hij zand aan zijn andere
voet als hij klaar is. Hij loopt terug naar de zee om zijn
voe- ten te spoelen ....
Je
voeten willen afspoelen in de zee en met droge
voe- ten, zonder zand er aan in je schoenen willen stappen. Zo’n ervaring kan een uur duren tussen handdoek
en
zee. Na veel proberen lukt het. De goede volgorde
is
tenslotte gevonden en dan wordt er, met een kletsnatte handdoek, trots naar huis gegaan.
De
als
in dit
Moemet
disdeklapjaren
800
be-

armoede zien en je eigen rijkdom ervaren: kranten
gordijn en toch gelukkig kunnen zijn. Of de roeiwedstrijd van de streek (één keer per twaalf jaar
dorp) waarbij leeftijdsgenoten in de boten zitten.
ders, opgedirkt en met parasol, zitten bij elkaar
de kleine kinderen terwijl vaders trots kijken en
cussiëren op een eigen plek aan de waterlijn. Ouvan-dagen zitten aan de rand van het zand op een
stoel. Suikerspin en windmolentjes, kleding uit de
vijftig. Of de graven in de ruïne van de kerk uit
na Chr. Of wanneer er in het dorp ook nog een
grafenis is en alles dicht gaat met een bordje ‘Ik
De wereld is erg groot ...

Hoe ver nog … ?
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ben zo terug’ en alles vol staat met auto’s die uit alle hoeken en gaten komen, waarbij je je afvraagt: ‘Zijn er zoveel mensen hier? Zoveel dorpen? Waar dan?’ Of een
boer die de resten van een kasteel bij zijn koeien heeft
staan of een druïdering van stenen in een weiland zonder
kassa voor toeristen. Of je bed uitkomen en in de wolken
zitten terwijl je aan de rand van de zee bent.
Met verbazing incasseren kinderen de deuken in hun denken. De wereld ziet er anders uit dan zij zich hadden voorgesteld. De beelden, waar kinderen met een ontwikkelingsstoornis sterk aan vasthouden, komen in beweging.
Voor autistische kinderen is dit helemaal moeilijk. Hun
voorstellingen worden op de proef gesteld. Deze ervaringen vormen een aanzet voor de kinderen van Gawan om
te leren relativeren.
Het is de ideale mogelijkheid om via ontspanning en
avontuur een beter begrippenkader aan te reiken van de
wereld. Kinderen meenemen naar andere landen, andere
culturen, en nieuwe ervaringen ‘noodgedwongen’ opdoen
in nieuwe situaties betekent een betere kijk op de wereld
en jezelf.
‘Ik wil graag een ijsje’, zegt Jelle. ‘Ga het hiernaast maar
kopen in het winkeltje’, antwoord ik. ‘Sanne heeft jullie
gisteren zakgeld uitbetaald.’ ‘Maar die mevrouw verstaat
mij niet.’ ‘Dan moet je het aanwijzen. Deze munt is genoeg, dus je hoeft niet bang te zijn dat je te weinig hebt.
Alleen ijsjes met een 1(Ierse pond) op de lijst zijn te duur.
Als het niet lukt kun je mij halen.’ Jelle gaat voorzichtig
op pad met een munt in de hand. Even later komt hij glunderend en al likkend binnen. Onder het voorbijgaan zegt
hij ‘Ik heb een wat duurdere, het was zo’n aardige mevrouw.’

Hoe krijgen de dingen betekenis?
Een brievenbus (die rode van de PTT), waarvoor is die?
Op het Pinksterbloemplein staat er één. Voor Jelle is hij
een uitdaging. De buurvrouw doet haar post er ook in.
Gooi er een brief of kaart in en je krijgt antwoord van de
postbode. Zo leer je relaties te onderhouden. Wanneer de
ontvanger de boodschap serieus neemt en iets terugstuurt
betekent dat ook erkenning geven aan de plek waar Jelle
woont. Ouders, familie, sturen kaarten. Geen post krijgen
en anderen wel kan pijn doen, maar het hoort er allemaal
bij. Er is bij ieder kind het verlangen de eigen groene
brievenbus om 15.00 uur te mogen openmaken en de post
er uit te halen. Het avontuur is klein, maar o zo belangrijk. Natuurlijk neemt het kind er genoegen mee dat er
voor hem niets in zit, maar de verantwoording om de
brievenbus te legen en niet te laten overlopen blijkt niet
gegrond. Er komt immers geen post voor Jelle. Die post
komt namelijk via de interne post van het instituut omdat
er Michaelshoeve op staat. De mogelijkheid om te doorgronden dat de postbode iets anders in je straat betekent
dan alleen maar de man op de fiets, is er dan niet. Hetzelfde geldt voor het postkantoor, de kaartenwinkel. De
uitdaging en ontwikkelingskansen die er hadden kunnen
zijn zijn weg.
Eric is autistisch. Het is september. Eric sleept iedere dag

ladingen takken naar binnen. Het huis moet zijns inziens
versierd worden. Iedere dag wordt het schone huis een
zooi. Tactvol als je bent, blijf je neutraal en gooi je de
troep naar buiten en je vertelt Eric: ‘Nee, pas over twee
weken is het Michaël.’ Er is niemand kwaad geworden.
Eric ervaart echter alleen maar zijn vergissing en hij
wordt iedere dag drukker en geërgerder. Eric kan de dagen niet overzien en de natuur vertelt hem dat het herfst
is. Hij weet wat hij wil: Michaël vieren. Takken versieren
dan het huis.
Hoe kan ik Eric helpen? Ik vertel hem iedere ochtend hoe
ver we van onze grote dag verwijderd zijn met de belofte
dat wij dan samen aan het werk gaan. Eric is de daaropvolgende dagen minder druk en geërgerd. Op de dag
dat er gewerkt moet worden draagt Eric met trots de takken binnen om het huis te versieren.
Het is elke keer weer een zoektocht om te doorgronden
waarom de wereld verkeerd verstaan wordt of omgekeerd
waarom de wereld het kind verkeerd verstaat. Eric voelt
zich verantwoordelijk en hij neemt initiatief. Je kunt hem
dan niet voortdurend iets in de weg leggen. Door je te
verbinden met het kind en zijn omgeving kan het lukken
om de vraag van het kind te verstaan. Het kan al heel simpel:
‘Waarom neem je foto’s van de boodschappen?’ ‘Dan kan
je later zien wat je nodig hebt als je zelf wilt koken. We
doen ze in een schriftje. Straks maken we ook een foto van
wat we bij elkaar in de pan doen. Zo herken je wat je
moet doen en kan je zelf leren koken.’
Centraal in de heilpedagogie staat dat de genezing via de
omgeving werkt. Werken vanuit de omgeving is werken
met beelden, met de vormende krachten die in de beelden
werkzaam zijn. Soms kun je de vormende krachten letterlijk opzoeken. Moeder Aarde met haar bergen ervaren
zegt meer dan aardrijkskunde in een boek. Het gaat dan
niet alleen om een weten, maar om deel te hebben aan die
krachten. Naar Ierland reizen betekent 1000 kilometer
afleggen. Wat zegt dat? Niets. Maar wanneer je het gedaan hebt om er te komen en twee maal een zee bent
overgestoken zonder land aan de horizon, samen met
wildvreemden in een bus hebt gezeten, moe en uitgeblust
was, dan weet je waar Ierland ligt.
Langzaam in de wereld om je heen verbanden gaan ontdekken. Bij autistische kinderen merk je dat zij juist de
wereld vaak gedetailleerd waarnemen maar deze details
niet in verband brengen met elkaar. Tevens plaatsen zij de
dingen vaak buiten hun context en vervormen op deze
manier hun wereld. Het is zaak hun juist een hele wereld
aan te bieden die kloppend is. Er zijn erg veel situaties die
niet kloppen. Natuurlijk begrijp ik dat het niet mogelijk is
er een heel plaatje van te maken want de kinderen zijn
niet in hun ouderlijk huis. Toch denk ik wel dat ze op de
plek waar zij zijn zich zoveel mogelijk moeten kunnen
verbinden en dat is reden genoeg de omgeving zo kloppend mogelijk in te richten. Deze beelden hebben zij nodig willen zij zich kunnen ontwikkelen.
Voor mij is de taak weggelegd om al die bewegingen die
dit verstoren te corrigeren. Het duidelijk maken aan instituut, buurt, ouders dat een helende woonsituatie er alleen
is als deze ook voor het kind ervaren wordt als heel. Wan-7-

neer het kind ervaart dat het een schijnwereld is zal hij
zich niet verbinden met de wereld.
In Gawan leren ze tegelijkertijd ook, door in de wijk te
wonen, dat niet alles logisch en kloppend is. Veel dingen
zijn ook niet goed en gebeuren toch. Ze zien de buren de
kranten slordig buiten zetten, zodat alles vervolgens wegwaait of iemand die zijn hond op de stoep zijn behoefte
laat doen. Het zijn simpele dingen maar ze leren hiermee
dat niet alles is zoals het hoort. Dan komt de vraag: ‘Wat
vind ik?’ en ‘Hoe zien de buren mij?’ Ieder kind reageert
anders. De ene wil ten strijde gaan en de ander gebruikt
het tegen je, net zoals het hem als rasechte puber uitkomt.

Zoeken naar vormen die in de nieuwe situatie
passen
Het beeld van Gawan begint bij de gewone dingen in het
leven. Het uitgaan naar theater en bioscoop maar ook vakanties en de supermarkt. Wij kijken vaak naar deze dingen als vanzelfsprekend. Toch is dat niet zo. Het moeten
wachten in een winkel kost op zaterdag engelengeduld en
het is niet de bedoeling je af te reageren op een ander. Het
dagelijks leven in een woonwijk vraagt veel meer van het
individu dan je in eerste instantie denkt.
Het huis biedt in zijn programma alles aan wat in een
gewoon kinderleven gebeurt in een gezin. Zo probeer ik
een weg te vinden met muziek, televisie, krant en vakantie. In de adventstijd zoek ik een concert uit. Dit loopt
uiteen van Engelse hymnes tot Herman van Veen. Maar
natuurlijk ook popgroep de Kast. Een breed scala biedt
Gawan aan, telkens verbinding zoekend met de tijd van
het jaar. Religieuze momenten en activiteiten komen soms
tot een gezamenlijke invulling voor de bewoners.
In het voorjaar is er de Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Op de Michaelshoeve heb ik geleerd dat moment
vorm te geven met een stille maaltijd. Dat kan ik nu niet
net zo doen. In de drukte van alledag voor Pasen lukt het
in mijn gezin niet om een stille maaltijd te houden. Ik zoek
wel dat moment van stilte. Ik heb het initiatief genomen
om bij zonsondergang over de hei te wandelen. Pasen
wordt voorbereid, tussendoor eten koken en schoonmaken. Kinderen en medewerkers gaan erop uit. Wanneer de
zon ondergaat gaan we naar de hei. We laten even de
beslommeringen voor Pasen rusten en proberen de stemming van deze dag zo te voelen.
‘Jan, waarom heb je geen schone kleren aan?’ ‘Ik heb
geen kleren meer.’ ‘Heb je de was dan al gedaan?’ ‘Nee,
die wordt toch gedaan in een wasserij.’ ‘Jan, er is geen
wasserij maar wel een wasmachine. Kom, we doen het
zelf. Dat hebben we toch afgesproken? Nu is de stapel wel
erg groot. Eerst de kleuren bij elkaar sorteren. Kijken wat
je morgen nodig hebt. Eén kopje zeep, niet meer. Let op:
Geen wollen trui er bij.’ Jan: ‘Maar hij is dezelfde kleur.’
‘Klopt, maar wol moet altijd op de hand.’
Als er iets krimpt, wie is er dan aansprakelijk? Ik zou
voor de veilige weg van de wasserij kunnen kiezen. Maar
dat past niet bij wat we willen. De risico’s die je loopt als
kinderen zelf leren wassen vraagt om een andere betrokkenheid van ouder, voogd of instituut. Het gaat om de
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dialoog met alle betrokkenen. Niet een gesprek tussen een
organisatie en een cliënt. Het leefklimaat zal in de toekomst steeds meer bepaald worden door de kwaliteit van
de dialoog.
Natuurlijk is er het gevaar, dat de kinderen in hun opvoeding te vroeg geconfronteerd worden met eisen waar zij
niet aan toe zijn. Dit betekent dat een diagnose en een
goed zorgplan de ontwikkelingsweg moeten aangeven.
Het is ook een reden dat kinderen die nog jong zijn in
principe dicht bij het gezin wonen en zelf de mogelijkheid
hebben om in de nacht binnendoor het gezin te bereiken.
De omhulling moet sterk zijn en zij moeten er nog blind
op kunnen varen. Het leven van alledag is al ingewikkeld
en moeilijk genoeg. Toch leert dit kind ook in de buurt
andere kinderen kennen. Hij ondervindt dat het anderszijn minder een rol speelt. Ieder mens is anders en ontleent daar zijn individualiteit aan.

Werken en wonen op dezelfde plek
Als bijwonend gezin bied je de veiligheid die noodzakelijk is. Hoe dichter bij het kind de wereld is, hoe veiliger
hij moet zijn. Zijn thuis moet verzorgd zijn, warmte en
geborgenheid moeten centraal staan. Tegelijkertijd is de
wereld die als vreemd wordt ervaren dichtbij. De uitdaging moet als een jongensavontuur om de hoek liggen
zodat er steeds een wisselwerking is tussen je verder naar
buiten willen wagen en de vertrouwdheid op kunnen zoeken. De rust en veiligheid schep je met elkaar. De nauwe
betrokkenheid als gezin heeft tot gevolg dat er een ander
beleid gevoerd wordt dan in een leefgroep. In de wereld
van het kind ben je er altijd. Ik ben Buurman, boos en lief,
ik ben vastigheid in beeld maar niet altijd werkende. Op
mijn blote voeten in de nacht nog even als een schim door
het huis. Natuurlijk is het zo dat je niet altijd met de kinderen werkt maar je geeft wel het vertrouwde veiligheidskader: In dat huis is altijd iemand die je kent.
Natuurlijk zit er een heel team omheen. Maar vanuit een
team zie ik het niet als mogelijk zo intensief met deze
vragen te kunnen werken als er geen gezin aan vast zit.
De samenwerking tussen team en gezin zorgt er voor dat
er veel mogelijkheden zijn om aan ontplooiing van de
kinderen te werken.
Wel is het leven van een gezin, als een belangrijk
onderdeel van het Gawan-project, organisatorisch lastig te
vatten. Er ontstaan roosterproblemen en vragen over bevoegdheden, waar vanuit de instituutstradities niet direct
een antwoord op is. Wat zijn werkuren en wat niet? Wie
is het gezin? De communicatie dreigt alleen via mij te
lopen. Tegelijkertijd is mijn gezin niet dé gemeenschap.
Daar horen bijvoorbeeld ouders net zo goed bij. De
keuzen die gemaakt worden komen tot uitdrukking in de
zorg voor het kind. De dialoog tussen ouders, instelling en
ouderorganisaties komt niet op gang als deze keuzen
alleen door mij en mijn gezin worden gemaakt. Het gezin
staat voor een veilige en vertrouwde omgeving. Verder
voor het creëren van leermomenten door de
samenwerking met een team. Het gesprek zal op gang
moeten komen met alle betrokken partijen. Als we hier
tijd en energie in steken kan Gawan nog mooier uit de

verf komen dan het nu al is. Het betekent ook met z’n
allen risico’s durven nemen. Gezamenlijk op avontuur
durven gaan.
‘Het is jouw beurt om iets te pakken.’ De kamer zit vol.
De surprises liggen hoog opgestapeld. Ad lacht: Hij herkent de dingen die over mij in het gedicht staan.
De mooiste avond in het jaar is Sint Nicolaas. Als wij met
z’n allen in een huiskamer zitten op 20 m² met surprises.
Alle medewerkers, kinderen, ik en mijn gezin. Surprises
voor kinderen en medewerkers. Dan voel ik de gemeenschap.

Uitdagingen voor de organisatie en voor de
ouders
Aan het einde van de doordeweekse schooldag gebeurt
het volgende: Er komt om 17.00 uur precies een auto met
warm eten en bestellingen. Het eten wordt gebracht met
een auto. Net zoals de was, het brood, de melk, shampoo,
enzovoort.

elkaar? Dat vraagt om afstemming tussen de ouders. Gemeenschap is er niet vanzelf.
Een ervaring uit de vakantie: ‘De moeder van Freek organiseert vanavond volksdansen’, roept Sanne, terwijl zij
mij tegemoet komt. ‘Leuk he!’
Vanaf het begin hebben wij de mogelijkheid opengelaten
dat ouders meegaan. Soms rijden zij een auto, maar soms
gaan zij gewoon mee. Je leert elkaar kennen als kring om
de kinderen. Ouders ervaren hoe kinderen iets leren. Maar
er is meer. Zij brengen kwaliteiten mee. Deze kunnen iets
toevoegen aan die gemeenschap voor alle kinderen. Vaak
worden die kwaliteiten niet gekend en dus niet gebruikt.
Ook worden voor de ouder verschillende zorgvragen duidelijk en wat deze voor effect hebben op het totaal van de
gemeenschap. De dialoog wordt opener en helderder. Hij
laat het mogelijke en onmogelijke van Gawan als gemeenschap zien.
Verder naar de toekomst denk ik dat dit pas een opstap is
wil je komen tot integratie. Het ontmantelen van instituten

Maar community care betekent een huis dat ruikt naar
eten. Als je in de achtertuin loopt ruik je het van de buren
en jouw huis zou reukloos zijn. Hoe kan je spreken in de
taal van de kinderen over integratie als dit weggepoetst
wordt?
In vakanties en weekenden wordt er nu wel zelf gekookt.
Een willekeurige zaterdagmiddag: Ad staat de paprika te
snijden. ‘Wat moet ik nu doen?’ ‘Kijk maar even in het
kookboek. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd.’ Ad loopt
naar het boek. Er moet nog prei bij. ‘Die is Ferri vergeten
te halen’, zegt Ad. ‘Vraag maar even aan Ferri of hij nog
snel naar de winkel kan. We hebben nog tijd genoeg voor
het avondeten klaar moet zijn. Pas om 19.00 uur vanavond gaan we weg.’
Het heeft een tijd geduurd voordat het mogelijk was in het
weekend op Gawan zelf te koken. De organisatie van de
Michaelshoeve bleek nog niet ingesteld op een zelfstandig
initiatief. Budgetten waren verdeeld volgens functies
(wonen, eten / centrale keuken, groenvoorziening, therapie, e.d.) en niet toebedeeld aan wooneenheden. Dus voor
ons eten was de keuken verantwoordelijk en de keuken
was er niet klaar voor een tweede geografische ligging te
bevoorraden of budget te geven.
Datzelfde kwamen we tegen bij de inrichting van huis en
tuin. Het betrof allerlei verschillende budgetten waar ook
telkens andere verantwoordelijke personen bij hoorden.
Dat maakte het lastig alles goed op elkaar af te stemmen.
Een projectverantwoordelijke ontbrak. Een volledig eigen
budget zou een belangrijke stap zijn voor de ontwikkeling
van Gawan.
Ook vanuit de zorgvraagkant treedt er een versnippering
op: Iedere ouder haalt zijn kind op volgens zijn/haar zorgcontract met de organisatie? Is het huis dan nog doorleefd
genoeg om als bewoond te worden beschouwd? Soms is
er één kind in een huis. Anderen komen alleen doordeweeks. Hoe leren de kinderen dan communiceren met

Paul aan het werk
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is voor mij geen prioriteit. Het gaat er om kinderen een
wereld aan te bieden die flexibel genoeg is zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Het is voor mij niet ondenkbaar dat kinderen die willen varen op een Rijnaak
gaan leven als zij 18 jaar zijn. Net zo goed als zij die boer
willen worden op een boerderij leven. Het gaat er om dat
de omgeving die zij verkiezen wordt ingezet. (Natuurlijk
gaan jongere kinderen naar school.) Er zijn mij
initiatieven bekend van een restaurant, bakkerij of hotels
tot zorgboerderijen. Deze vormen de opstap naar een
bredere beroepsuitoefening: Van V.V.V.medewerker tot
binnenvaartschipper.
De mens wordt geboren als een ontdekkingsreiziger. Ontdekken van de wereld en daarmee van jezelf. Dit idee
inspireerde mij om tot een woon / leefsituatie te komen
waar de omgeving uitdaagt tot een ontdekkingsreis en
waar de basis tegelijkertijd veilig en rustig genoeg is om
die uitdaging aan te kunnen gaan. Veilig vanuit het samen
leven en samen ontdekken. Zo wilde ik graag werken
samen met kinderen ergens in een straat in een huis.
Kinderen hebben een verlangen naar de plek waar zij dezelfde positie hebben als ieder ander kind. Een eigen
slaapkamer, een eigen beker en een eigen huis zijn voorbeelden. Dit maakt onderdeel uit van er mogen zijn. Deel
aan de wereld kunnen hebben. De wereld te mogen ontdekken en als een Marco Polo op weg mogen gaan in
plaats van vastgehouden te worden.

Het hek staat open!

Wie A zegt….

Een ouder

Een manneke van 10 jaar…(1990)
Wie, o wie, weet een warm nestje waar mijn kind geholpen kan worden met de strijd die hij met die hele ingewikkelde wereld heeft? Thuis in het nestje waar hij hoort lukt
het niet. ‘Ik gun hem een heilpedagogisch klimaat’ zegt
een zeer vakbekwame en lieve orthopedagoge. Ze schrikt
van de resoluutheid waarmee ik dat direct afwijs. Wat
weet ik van de heilpedagogie? Eigenlijk niets, maar nu
duidelijk is dat Erik wel degelijk een verstandelijke handicap heeft, wil ik een regulier plekje voor hem waar ze ook
een dosis kennis hebben over autisme. Dat autisme is een
lastig probleem.
In mijn opleiding tot Z-verpleegkundige leerde ik ooit een
rijtje van symptomen. Vooral dat er vanaf de geboorte
geen oogcontact zou zijn en dat een autist niet zou spreken maken dat je bij Erik niet kan spreken van autisme.
Toch lijkt alles van Erik er zoveel op en hoe meer ik over
autisme lees hoe dichter ik bij mijn kind kan komen. Ook
in de behandeling van bovenstaande orthopedagoge wordt
er uitgegaan van autisme. Dat werkt goed. De doelgroep
daar is echter kinderen met een normaal ontwikkelingsniveau. Door de verstandelijke handicap van Erik kan hij
daar niet verder.
Heilpedagogie??? Wat moet je daar als gereformeerde,
reguliere Z-verpleegkundige moeder mee? Geitenwollen
sokken en allerlei vaag wereldvreemd gedoe…. Geen
optie dus! Toch is er dat speciale nestje nodig, want thuis
redden we het gewoon niet met elkaar.
Op naar een professor die gespecialiseerd is op het gebied
van autisme. Is er wel of niet sprake van autisme? Waar
kan ik aankloppen voor een veilig nestje voor mijn
vreemde vogeltje? Onderzoeken volgen en gelijk met de
diagnose komt de goede raad: Dit kind maak je gelukkig
met een plaatsje op de Michaelshoeve! Waarom nou daar,
ik wil zo graag regulier, dat moet toch mogelijk zijn?
‘Wat houdt u dan tegen als moeder om hem op te laten
nemen in de instelling waar u zelf werkt?’ ‘Tja…. Het is
een van de grootste instituten in ons land. Er zijn maar
een paar bewoners die echt autistisch genoemd mogen
worden. Men weet daar nog weinig van autisme. Er zijn
enkele kindergroepen, maar daar past hij niet.’ ‘Waarom
past u zoon daar niet tussen?’ ‘Het moeilijke drukke gedrag van Erik past daar niet en ik ben bang dat hij dan
binnen een halfjaar zo onder de gedragsbeïnvloedende
medicijnen zal zitten dat hij zich niet meer verder zal ontwikkelen’. De professor glimlacht: ‘Je bent optimistisch
moeder. Ik verwacht dat je zoon in een doorsnee instituut
binnen 3 maanden medicatie krijgt. Er is gewoon nog te
weinig kennis over autisme.’
Wat nu? Je weet dat het thuis echt niet meer gaat en dus
moet je zoeken naar een warm veilig plekje.
De Michaelshoeve??? Wie is wereldvreemd, de heilpedagogie of mijn zoon? Is de ‘gewone wereld’ voor mijn
zoon ook niet al een heel groot struikelblok gebleken? Als
hij daar dan wel gelukkig kan worden is het dan niet mijn
plicht als moeder om me, zover als mogelijk is, aan te
passen en hem gewoon die plek te gunnen?
De Michaelshoeve
We gaan elkaar leren kennen. Men weet het daar al direct
heel zeker. Erik is een heilpedagogisch kind en men wil
dolgraag zo snel mogelijk met hem aan de slag. Zowel de
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school als de Blancefloer willen graag dat hij zo snel mogelijk komt. Men vraagt en zegt veel over wat men allemaal aan en in mijn kind ziet. Dolgraag wil ik die mensen
volgen en goed luisteren naar wat ze te vertellen hebben.
Ik doe mijn best, maar er is heel veel wat ik niet kan verstaan, toch zegt mijn gevoel dat alle stralen van liefde en
warmte genoeg basis zullen geven om er uiteindelijk iets
goeds voor Erik van te maken.
We geven elkaar het vertrouwen. Erik wil graag naar de
Michaelshoeve. Ook toen was er al een wachtlijst en ook
de heilpedagogen erkennen al vooraf dat Erik een eigen
kamertje nodig zal hebben om zich veilig te kunnen voelen. Men ziet gelukkig zelf ook wel dat alleen het heilpedagogisch klimaat niet voldoende is om hem dat te geven
wat hij nodig heeft. Na een aantal lange moeilijke maanden is het dan zover, er is een plekje, alleen zal hij eerst
nog wel even een slaapkamer moeten delen. We verwachten allemaal dat dit niet direct een probleem zal worden…
Afscheid van de Widdonck in Limburg…
Erik komt nog een weekje echt helemaal thuis wonen en
dan zal mijn vogeltje het ouderlijk nest al uitvliegen. Samen maken we echte verhuiskaartjes. We weten allemaal
dat het wel heel vroeg is als je nog maar net 10 bent. Toch
is het ook heel knap wat mijn zoon laat zien.
Welkom op de Michaelshoeve…
Natuurlijk is het wennen voor ons allemaal. Gelukkig
praten we veel met elkaar. Met Erik praat ik minder, er
mag maar 1x per week naar huis gebeld worden omdat dat
beter is voor het heilpedagogische kind en zijn moeder…
Het lukt me om deze vaste regel, voor deze niet heilpedagogische moeder en haar zoon te verleggen: wij mogen
elkaar 2x per week bellen! Ik ben er erg blij mee en verder probeer ik zo veel mogelijk met de heilpedagogen in
gesprek te komen om hun denk- en werkwijze beter te
leren begrijpen. Vooral voor mijn kind is het heel belangrijk dat we zoveel mogelijk op dezelfde lijn zitten. Soms
is het moeilijk. Stel je een heldere concrete vraag en je
luistert naar wat ze je daarop te vertellen hebben. Ik luister en luister en na twintig minuten denk ik: ‘O, help.’
Geen antwoord gehoord, maar wel tien nieuwe vragen
omdat ik er helemaal niets meer van begrijp. Voor de persoon die ik dan spreek zal het ook niet gemakkelijk geweest zijn. Nu is gelukkig vooraf, ook voor de heilpedagogen, duidelijk dat Erik extreem moeilijk is.
Toch gaan de eerste maanden boven verwachting goed.
Als moeder weet ik door de ervaring dat het zo niet altijd
door zal gaan, maar op de Michaelshoeve weet men dat
het heilpedagogische klimaat zo goed aangeslagen is dat
er een volgende stap gemaakt kan worden. Zo komt de
telefonische mededeling dat er een nieuw kind in de Blancefloer komt en dat men besloten heeft dat het zowel voor
dat kind als voor Erik zeer heilzaam zal zijn dat er een
stapelbed in de slaapkamer wordt bijgezet. Deze 3 jongens bij elkaar dat lijkt een geweldig goede combinatie.
Wat de een te weinig heeft, hebben de anderen teveel en
ze zullen elkaar prima aanvullen en veel van elkaar leren…. Daar alles al in kannen en kruiken is kan ik uiteindelijk alleen maar mijn bezorgde wens uitspreken dat ze
al dat goede dan slapend aan elkaar over zullen brengen.
Ik vraag of men mij als er weer een dergelijke grote beslissing genomen wordt vooraf iets wil laten weten. Dan
kan ik ook wat overwegingen meegeven voordat een be-

sluit valt. Daar wil men wel aan denken, maar ik hoef hier
geen enkele zorg over te hebben. Ik ken hun diepere theorieën niet. Zij hebben de ervaring en kennis van moeder
niet.
In de groepskamer en in de klas komen er problemen,
maar de slaapkamerindeling heeft daar niets mee te maken. Toch vraag ik na 2 maanden of men zijn waak- en
slaapgedrag eens heel goed wil observeren omdat ik thuis
steeds meer aanwijzingen krijg dat Erik niet goed slaapt.
Binnen 3 dagen slaapt Erik in een kamertje alleen en de
deur gaat op slot. Een verbogen gordijnhaak en een theelepeltje geven hem zijn vrijheid en bezorgen de groepsleiding grote paniek. Erik is toch wel een heel moeilijk
kind… Uiteindelijk geeft hij zich over, maar mijn zoon is
wel klein gemaakt.
Zo krijgt hij dan toch zijn eigen kamertje. Wel is de juf op
school overspannen geraakt. Dit resulteert er in dat Erik
een paar maanden niet naar school kan. Voor zoveel
moeilijk gedrag, dwangmatigheden en wegloopacties
heeft men geen leerkracht voorhanden. Op de groep zijn
er enorm veel personeelswisselingen. Hij is al zo moeilijk
en dan ook overdag niet meer naar school, voor veel mensen is het gewoon te veel. Wie met Erik kan werken geniet aanzien bij de collega’s. De mensen die wel met Erik
kunnen werken begrijpen ook altijd heel snel wat moeder
bedoelt als ze iets over Erik vertelt. Dolblij ben ik met die
mensen. We leren veel van elkaar en Erik vaart er wel bij.
De nieuwe juf heeft zich heel goed voorbereid en om gelijk maar goed duidelijk over te laten komen dat er ook
van Erik verwacht wordt dat hij in de klas blijft (i.p.v. je
verstoppen op het terrein) gaat de deur niet op slot. Ze
gaat er van uit dat een goed begin het halve werk is. Duidelijkheid en structuur heeft Erik nodig en die krijgt hij!
Als je netjes in de klas blijft kunnen we straks iets leuks
doen, blijf je niet dan gaat dat ook niet door. Natuurlijk
gaat hij het uitproberen, je verstoppen en daarna vanuit de
struiken de paniekerige zoekacties gade slaan is toch best
een leuke bezigheid. Daar kunnen de leuke dingen doen
met de juf misschien wel niet tegen op. Juf kijkt even niet.
Erik ziet zijn kans schoon en denkt weg te zijn. Blijkt de
man van de juf daar achter de deur van de klas de wacht
te houden: de krant wordt even weggelegd, het kind bij de
hand genomen en terug gebracht bij zijn juf. Het beloofde
verzetje met de juf gaat vandaag niet meer door, misschien morgen beter… Hoeveel uren heb je daar op die
stoel gezeten Klaas? Erik heeft er wel heel veel van geleerd, wordt niet gedwongen of heel direct beperkt, hij
leert gewoon keuzes maken. En ook een heilpedagogisch
kind leert dan dat je ook een stuk eigen verantwoordelijkheid hebt. In de hele onderbouwperiode daarna loopt hij
nooit meer bij deze juf uit de klas weg.
Op de groep en bij enkele vakleerkrachten gaat het nogal
eens wat moeizamer, vooral als men denkt dat het met
Erik allemaal wel mee zal vallen. Maar als je gewoon je
eigen algemene onderwijs- of groepseisen aan hem stelt
kan je er op wachten tot het escaleert. Stevige regels en
een strakke structuur heeft hij nodig om in het gareel te
blijven? Wat doe je als een kind dan blijft zoeken naar de
gaatjes. Altijd zijn er momenten of situaties waarbij er
even van afgeweken moet worden. Erik springt daar direct op in en weet regelmatig mensen tot wanhoop te
brengen. Hierdoor gaat hij mensen ook enorm tegen elkaar uitspelen. Daarbij worden gewoontes van iemand
(om b.v. de jam op een bepaalde plaats op tafel te zetten)
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een nieuwe regel en zo bouwt hij verder aan nieuwe
dwangmatigheden. In zijn dwangmatigheden zoekt hij
houvast, maar raakt er ook steeds verder door in de
knoop. Gelukkig zijn we veel met elkaar in gesprek, de
huisoudste, groepsoudste en een paar mensen die al langer
met Erik werken. Steeds weer vragen we ons af: waarom
gaat het zo vaak mis.
We proberen ons in te leven in wat er allemaal leeft in dit
manneke. Duidelijk is dat hij heel vaak onze taal niet verstaat. Hij hoort alles zo enorm letterlijk. Zo leert hij geen
klok kijken. Klok kijken kan toch iedereen! En hij heeft
gelijk: We kunnen allemaal naar de klok kijken, leren
kijken naar de tijd die de klok aangeeft is iets heel anders.
Zo leert hij zijn moeder duidelijker taalgebruik.
Als er voor hem onverwachte dingen gebeuren dan sluit
hij zich af en bouwt een muur om zich heen. Het lijkt of
zijn oren dan ook echt dicht klappen. Als er dus iets onverwachts staat te gebeuren is hem er op voorbereiden
alleen niet voldoende. Belangrijk is dan vooral ook, hoe
en in welke volgorde leg je het uit. Vertel je eerst dat iets
niet doorgaat en wil je daarna uitleggen waarom niet, dan
is de kans zeer groot dan hij die uitleg al niet meer hoort.
Zo hoort hij dan ook niet wat er voor in de plaats gaat
gebeuren. Gevolg is dan dat er iets gedaan wordt waarbij
Erik er helemaal niets meer van begrijpt en hij zijn uitvlucht zoekt in, voor velen, totaal onberekenbaar en onverklaarbaar gedrag. Waarom reageert hij zo extreem,
men heeft hem toch goed voorbereid? Men heeft dan niet
in de gaten dat hij eigenlijk niets gehoord heeft en voor
hem de wereld vanuit het niets ineens op de kop staat.
We ontdekken dat je de muur, die hij in zijn autisme om
zich heen optrekt, door een verrassingseffect vaak zo ineens kan omgooien. Dit gegeven en het feit dat hij steeds
verder vastloopt in zijn eigen dwangmatigheden (wat dan
weer om nieuwe structuurregels vraagt) maakt dat wij al
kijkende en meedenkende met Erik komen tot wat we de
blubber techniek noemen.
De ‘blubber techniek’
In plaats van de steeds hoger wordende muren van structuur om zijn leventje heen verder te verzwaren en strakker
langs hem heen te bouwen zodat er slechts een hele nauwe levensweg overblijft, proberen we ze weg te halen. Dit
geeft een verrassingeffect: hij kan niet tegen nieuwe stenen aan trappen, hij moet zelf op zoek waar de stenen
gebleven zijn. Hij moet van zijn smalle stevige pad af en
de berm is blubberig. Onzekere blubber, maar de verzamelwoede van stenen is sterk en dus gaat hij zoeken. De
stenen die dan ergens ver weg liggen kan hij niet zomaar
meer gebruiken om te bouwen. Als hij ze op zijn muur wil
plaatsen moet hij ze eerst zoeken, dan weer door die blubber en een steen kan ook weer vallen of wegzakken in de
blubber. Hij krijgt het er druk mee. Vraagt mensen welke
stenen hij het beste kan gebruiken en gaandeweg kunnen
we beter zien waarom hij stenen zoekt. Hierdoor komt er
meer communicatie. Hij kan nu ook zelf meer kiezen en
leert dat een keuze gevolgen heeft.
Als je niet zelf bij een probleem een nieuwe structuursteen vastmetselt, maar gewoon een paar stenen verstopt
als er een probleem is dan kan hij ook niet direct beginnen
met stenen bikken, nee hij mag de stenen zelf zoeken en
ook kiezen welke steen hij meeneemt. Hij mag kiezen.
Kiezen geeft vrijheid. Die vrijheid geeft Erik een stuk
rust. Zelfgezochte stenen vindt hij veel mooier dan die
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rare stenen die anderen op zijn muur zetten. Hij bouwt
minder snel aan nieuwe dwangmatigheden.
Mensen die hier goed mee kunnen werken ontdekken al
snel de voordelen. Erik bedenkt zich wel voor hij bij zo
iemand de boel op stelten gaat zetten en hij voelt zich ook
veiliger bij hen. Er is dan ook veel minder sprake van
moeilijk te hanteren gedrag. Is het er wel dan raakt men er
niet van in paniek, maar blijft vrij laconiek en laat Erik
zelf keuzes maken. Ben je nieuw of gewoon onzeker dan
laat Erik zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Men ziet
het en verbaast zich erover en velen worden er uiteindelijk nog onzekerder van. Voor Erik een basis om steeds
verder in een vicieuze cirkel te komen en moeilijk gedrag
neemt dan ook steeds verder toe bij nieuwe of onwetende
mensen.
Na een heel vervelend incident vraagt de staf zich af of
het nog wel verantwoord is om Erik langer op de Michaelshoeve te laten wonen. Men heeft zich mogelijk toch
vergist in het ‘heilpedagogisch kind-zijn’ van Erik… Ik
begrijp er niets meer van en wil eerst weten waarom mijn
zoon nu ineens geen heilpedagogisch kind meer is. Hoe
moeten we nu verder? Mijn kind is toch nog steeds een
verstandelijk gehandicapte jongen van net 13 jaar met een
forse autistische problematiek? Voordat er definitieve
beslissingen vallen blijkt dat Erik deze keer toeschouwer
is geweest in plaats van de aanrichter. Het is ook al zo
gewoon geworden dat als er wat gebeurt Erik dit veroorzaakt heeft… Erik wordt weer tot heilpedagogisch kind
verklaard. Om de heilpedagogen wat beter te kunnen laten
functioneren is het nodig dat de slaapkamerdeur toch op
slot gaat als Erik in zijn kamertje is. Dat geeft iedereen
wat meer rust. Het geeft Erik een extra portie verzet. Een
kind dat de boel op stelten zet moet leren en ervaren dat er
grenzen zijn aan wat er kan en mag.
Als het te hevig voor de andere kinderen, de groepsleiding
of Erik zelf wordt, moet hij even naar zijn kamer om af te
koelen. Heel begrijpelijk, alleen als Erik het echt te pakken heeft (te veel onbekende mensen en gebeurtenissen)
dan komt er geen rust in de Blancefloer nadat zijn deur op
slot gaat: Erik blijkt heel creatief…
Dan is er heilpedagoog Paul die zijn oren niet geloven
kan, op het moment dat hij staat te luisteren wat er die
ochtend boven allemaal gebeurt tijdens de ochtenddienst
van een vrij nieuw personeelslid, die echt enorm zijn best
doet, en werkt volgens de afgesproken gedragsregels.
Volgens de regels gaat Erik dus naar zijn kamer, maar hij
weet ook daar zo te provoceren dat er totale onrust is bij
alle kinderen en het aanwezige personeel. Dit is te gek en
ook totaal onnodig, Erik is gewoon de boel enorm aan het
uitproberen en is er zelf ook helemaal overstuur van. In
een dergelijke bui weet hij ook zoveel lichamelijke kracht
te ontwikkelen dat de deur het zou kunnen gaan begeven.
Paul komt toevallig die morgen zo vroeg even in de Blancefloer. Bij hem vertoont Erik zulk extreem gedrag niet.
Hij luistert en verwondert zich en besluit: Dit kan en mag
niet doorgaan zo! Hij beent naar boven, maakt de sloten
van de deur open en staat oog in oog met Erik die zich
wild schrikt. Paul schrikt daar niet van en vraagt wat hem
bezielt… Laat hem zijn kleren en schoenen bij elkaar pakken en stuurt hem naar beneden. Een totaal verraste Erik
doet wat hem opgedragen wordt. Hij mag zijn kleren en
schoenen mee naar buiten nemen. Als hij zich weer gewoon kan gedragen mag hij weer binnen komen… Voor
de duidelijkheid gaat de buitendeur even voor zijn neus

op slot. Erik mag even zelf kiezen hoe hij verder wil.
Het is geen vooraf uitgestippelde actie en eigenlijk hoort
dit natuurlijk niet. Toch ben ik enorm blij dat Paul mij
direct daarna belt, eigenlijk om te vertellen en uit te leggen dat hij op dat moment eigenlijk te ver is gegaan door
Erik buiten te zetten. Ik ben blij omdat ik het direct hoor,
er ook op kan reageren en ik vind het een hele normale
gezonde actie voor mijn zoon die het zo hard nodig heeft
om concreet te ervaren. Samenwerking tussen ouders en
groepsleiding is dan voor het kind enorm belangrijk. Die
middag rijd ik naar de Michaelshoeve, er volgt een heel
bepalend overleg!
Nog altijd is er een stuk verzet bij Erik. Hij wil eigenlijk
gewoon thuis wonen. Vooral als er in zijn leefomgeving
dan dingen gebeuren die hij niet begrijpt of als hij zich
totaal niet begrepen voelt dan steekt het blijkbaar weer de
kop op. Hij schiet dan door in verbaal en zelfs fysiek geweld. Raakt dan helemaal met zichzelf in de knoop en als
er dan niet tijdig iemand hem uit de knoop helpt dan komt
hij uiteindelijk op zijn slaapkamer. Zijn slaapkamer is dan
ook al geen plek meer waar hij tot rust kan komen. Hij
ligt dan zo met zichzelf en zijn omgeving overhoop dat
zijn slaapkamer steeds meer op een isoleerruimte gaat
lijken door alles wat hij er zelf in afbreekt. Alle eigendommen van de Michaelshoeve moeten het ontgelden. Zo
blijven er van een mooie solide beuken stoel alleen wat
spaanders over nadat Erik ze met zijn blote handjes bewerkt heeft. Thuis komt het niet in hem op om zoiets uit
te halen, wel zijn daar natuurlijk andere problemen die
maken dat thuis wonen gewoon niet kan.
Hoe kunnen we met elkaar Erik bijstaan en helpen oplossingen zoeken voor de steeds verder uit de hand lopende
problemen. De staf van de Michaelshoeve vindt dat wat er
die ochtend gebeurd is niet meer mag gebeuren. Wel zijn
we het met elkaar eens dat het zeer in het belang van Erik
is dat hij beter leert omgaan met zijn uithuisplaatsing en
dat het goed voor hem is dat hij ook een stukje eigen verantwoordelijkheid leert dragen. Hij heeft eigenlijk nog
veel meer bescherming nodig om zich uiteindelijk veilig
te voelen. Hoe kunnen we hem helpen?
De bescherming van zijn eigen kamertje is er niet meer.
Hij breekt de inboedel af en de deur ligt, alle 3 de sloten
ten spijt, al bijna uit zijn voegen. Daarbij is er dan in de
totale Blancefloer voor niemand geen rust meer. De veiligheid van zijn kamertje is een door anderen gebouwde
muur. Buiten de woning is er blubber… Ik heb er vertrouwen in dat mijn zoon niet meer in 7 sloten tegelijk zal
lopen als hij even buiten zijn ‘woning’ gezet wordt om tot
rust te komen. Wel zullen we duidelijke, en ook voor Erik
zelf hele heldere, afspraken moeten maken. Hij zal dan
kunnen leren dat hij mag wonen en dat het geen moeten
is. Groepsoudste en hoofd zien het ook zo, de staf ziet
toch liever het afkoelen op zijn kamertje. Vanuit de eindverantwoording die zij voelen kan ik dat ook wel begrijpen, maar ik zie ook een Jolanda Venema. Als we voor
zijn kamertje kiezen dan wil ik graag dat er ook zo snel
mogelijk een stalen deur in komt omdat ik vrees voor de
gevolgen van het moment dat hij er in al zijn onmacht
echt uit breekt. Zijn fysieke krachten nemen enorm toe!
Door te kiezen voor buiten de woning af te koelen nemen
we het risico dat we hem een hele tijd kwijt kunnen zijn.
Wanneer ben je een kind echt kwijt?
Hoe zal mijn kind uiteindelijk tot een betere acceptatie
van zichzelf en zijn leefwereld komen? Je wilt toch het

liefst dat je kind zich niet alleen vandaag, maar ook in zijn
verdere leven zo gelukkig mogelijk voelt. Juist een kind
wat al zoveel beperkingen heeft wil je zo graag beschermen voor die grote boze wereld. De wereld van het kamertje is klein, eenzaam en geeft voor nu en later niet de
bescherming die mijn kind zo wanhopig zoekt als alles
hem te ingewikkeld wordt. Daarnaast zie ik een politiebericht over een verstandelijk gehandicapte jongen van 15
die zoek is. Voor een instituut ook geen reclame… Toch
hoop ik dat men er in mee wil gaan om Erik een kans te
geven zelf zijn keuzes te leren maken. Gelukkig vindt de
staf een stalen deur ook geen reclame voor het huis en
aarzelend gaat men mee. Zo wordt er die dag nog lang
over de nieuw te volgen behandellijn gesproken.
Iedereen moet weten hoe we verder zullen gaan. Binnen
hele vaste afspraken met de begeleiding krijgt hij vaker
blubber aangeboden. Zelf heb ik, in aanwezigheid van het
hoofd, een heel intensief gesprek met mijn zoon. Verstand
moet overheersen en moedergevoel probeer ik te onderdrukken. Op dat moment zou ik hem graag op schoot willen nemen en hoe heerlijk zou het zijn om samen eens
lekker te huilen en vast te stellen dat het voor ons allebei
te moeilijk is. Nu moet hij tegenover mij zitten en luisteren. Hij moet ook van zijn moeder horen dat zulk extreem
gedrag niet kan in de Blancefloer. Ondanks zijn handicap
vind ik het belangrijk dat mijn zoon respect leert te krijgen voor zijn medemensen en voor de spullen van anderen. Thuis neem ik hem mee naar mijn werk en laat een
lege ruimte zien met alleen een bed erin en een slot op de
deur. Daarnaast is een prachtig mooie gezellig ingerichte
zitslaapkamer: ‘Hoe wil jij later wonen als je groot bent?’
Hij geeft duidelijk te kennen dat hij kiest voor die mooie
kamer. Ik leg hem uit dat hij daar dan zelf aan moet werken en dat als hij er echt zijn best voor doet er ook heel
veel mogelijk is. De groepsleiding en zijn moeder willen
hem daar heel graag bij helpen, hij mag kiezen. Op mijn
verzoek haalt men de mooie meubeltjes van Blancefloer
uit zijn kamer. Hij krijgt een stalen bureautje en een stoel
van de kringloop mee. Laat eerst maar eens zien wat je
kunt.
Er breekt een hele nieuwe periode aan. Iedereen heeft er
wel een mening over. Mijn zoon gaat uitproberen of de
voordeur ook echt op de afgesproken tijd op slot gaat voor
de nacht. Hij heeft het mogen ervaren en hij leert er
enorm veel van. Hoe wij als verantwoordelijke volwassenen die nacht doorkomen? Tja, wie A gezegd heeft moet
ook B zeggen, maar dit is wel een hele grote B.
Toch zie ik dat mijn kind door de keuzemogelijkheden
steeds meer mens begint te worden. Hij groeit er door.
Wel is het zeer belangrijk dat we als volwassenen steeds
naar mijn zoon toe op één lijn zitten. Zit je niet op die lijn
dan moet je er naar Erik toe in je gesprek of benadering
toch eerst in meegaan. Daarna kan je verschillen in denkwijze over zijn behandellijn wel met elkaar bespreken.
Die gesprekken zijn ook heel waardevol omdat we zo
steeds meer van elkaar leren en tijdig elkaar kunnen toetsen. Zijn behandellijn staat het ook niet meer toe dat je er
zomaar vanaf wijkt. Wie het wel doet loopt vroeg of laat
vast met Erik. Allerlei nieuwe ontwikkelingen laat hij
zien. Zoals hij soms mensen tot grote wanhoop kan drijven, zo kan hij ze nu ook versteld laten staan van wat hij
allemaal meer kan. Dat is meer dan we ooit verwacht hebben.
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Gawan (1996)
Natuurlijk hoor ik over de plannen voor de huizen in het
dorp. Prachtig voor kinderen die dit aan kunnen, maar
Erik heeft te veel gedrags- en opvoedingsproblemen om
daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Groot is dan
ook mijn verbazing dat ik een uitnodiging krijg om er
toch over te komen praten. Paul wil Erik heel graag, vanuit de behandellijn die we hebben uitgezet, de kans geven
om ook in een gewoon huis te wonen. Dit is ook wat Erik
steeds gewild heeft. Deskundigen hebben er een zwaar
hoofd in… Toch kan niemand echt voorspellen hoe hij
zich daar verder zal ontwikkelen. Het kan dus hooguit een
voorwaardelijke plaatsing worden en Erik moet dat vanaf
het begin ook duidelijk weten. ‘Je kunt nu kiezen: Wil je
in een gewoon huis wonen, dan zul je je ook als een gewoon mens moeten proberen te gedragen; geen agressie
en proberen te praten als er iets is. Wil je agressief doen
en van alles afbreken, dan zul je op een instituut moeten
wonen.’
Natuurlijk is dit een moeilijke vraag. Zou mijn kind zich
voldoende realiseren wat er allemaal op het spel staat?
Daarbij komt dat ik het, na de diagnose van zijn handicaps, wel een geruststellende gedachte heb gevonden dat
Erik in de beschutting van een instelling mag leven. Toch
heeft mijn zoon heel duidelijk laten weten dat hij dat niet
wil. Hij wil in en niet naast de maatschappij leven. Ooit
heeft hij gekozen voor die mooie kamer. Als de plaatsing
zou mislukken is het voor mij als moeder op geen enkele
manier te voorzien hoe het dan verder moet. Als ik hem
om die reden niet mee laat gaan weet ik dat hij ook altijd
verzet tegen zijn plaatsing op een instituut zal blijven
houden. Dit zal ook steeds grotere problemen geven.
Er volgen zeer indringende gesprekken met mijn zoon. Er
komen hele duidelijke gedragsregels waarin hem de verschillen duidelijk gemaakt worden tussen wat nu soms
wel kan en straks absoluut niet meer. ‘Op de Michaelshoeve is eventueel een paarse kamer. In een gewoon huis in een gewone straat is er slechts een cel op het
politiebureau. Als je iets dwars zit zul je dus echt moeten
proberen te praten en er komt, voor als je dat niet direct
kunt, een boksbal in de garage. Verdere agressie kan niet.’
Erik wil dolgraag en weet dat hij deze mooie kans ook
kan verspelen. Hij mag het proberen. Velen die Erik goed
kennen zien zijn meegaan naar het dorp vooraf al als een
hele grote vergissing. Zelf weet ik ook niet of het zal lukken, maar de zo duidelijke wens van mijn kind en het
enorm warme gevoel dat er mensen zijn die hem die kans
van harte gunnen, geven voor mij de doorslag. Als we ons
er met elkaar voor inzetten, mag ik hem deze kans niet
ontnemen. Om de overgang iets te verkleinen mag zijn
slaapkamerdeur eerst nog wel op slot als hij gaat slapen,
dat is inmiddels een structuur voor hem geworden.
Mijn zoon bloeit helemaal op in Gawan, eindelijk woont
hij in een gewoon huis. Er is ook veel meer rust in huis,
hierdoor kan hij heel veel nieuwe ontdekkingen doen.
Spelenderwijs leert hij veel gemakkelijker. Als je met zijn
vieren in een huis woont, zul je ook samen de taken moet
verdelen en uitvoeren. Onkruid en afwas komen en gaan
niet vanzelf. Het gaat daarna zeker niet allemaal even
gemakkelijk, er zijn ook zeer moeilijke momenten waarbij
de vraag opduikt of hij nog wel in Gawan kan blijven.
Erik doet een beroep op mij als moeder. Gawan is ook
stom, ik weet vast wel een betere plek.
Na een incident, waarbij zijn plaatsing op het spel staat,
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rijd ik naar Brummen en Erik mag met mij mee op stap.
Inmiddels weet ik dat hem heel concreet iets laten zien en
laten ervaren 100x beter werkt dan diepgaande gesprekken. Hij weet zeker dat zijn moeder een betere plek
weet…. Zijn reguliere moeder werkt op dat moment op
een groep met zeer gedragsmoeilijke mannen die op een
gesloten afdeling wonen en het gebouw staat op de slooplijst…. De huiskamer is kaal en er zijn sloten. Mijn collega’s kennen het doel van ons bezoek en mijn zoon krijgt
een rondleiding. Ook de kale driepersoons slaapruimte
krijgt hij te zien. We hebben zowel op de heen als terugreis weinig met elkaar gesproken. Wel heb ik hem heel
kort en duidelijk laten weten dat als hij niet verder wil in
Gawan zijn moeder geen andere woonplek weet dan iets
wat hierop lijkt…. Kies je voor een instituut of een huis in
een straat? Voor Erik is Gawan, met al zijn regels en in
zijn ogen soms vervelende groepsbegeleiding, weer de
plek geworden waar hij verder wil.
Gelukkig laat Erik ook direct vanaf het begin nieuwe dingen zien en leert iedereen hem ook van een andere kant
kennen. Op school blijft het mislopen. Het is natuurlijk
ook de bedoeling van het onderwijs dat je nieuwe dingen
leert over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Erik kan er
vaak niet mee uit de voeten. Aardrijkskunde? Wat nou
wereldbol. Iedereen kan toch zien dat de aarde plat is! Na
een conflict van Erik op school proberen we uit nood of
de boerderij mogelijkheden te bieden heeft. De Iselhoeve
blijkt een gouden greep. Tijdens de activiteiten daar kan
hij zijn hoofd leeg maken in plaats van stil zitten en zelf
allerlei nieuwe gedachtekronkels ontwerpen.
Erik wil zelf leren reizen met de trein. Mag men hem dat
gaan leren? Ik kan me niet voorstellen dat dit ooit zal kunnen, maar als hij dat zelf ook zo graag wil en als wij dan
met elkaar proberen de kans van slagen zo groot mogelijk
te maken, dan moeten we het in kleine overzichtelijke
stapjes maar proberen. In Zwolle sta ik met een ander
ouderpaar te wachten op onze kinderen die samen vanuit
Zutphen de grote reis ondernomen hebben. Natuurlijk
staan wij er veel te vroeg. Nooit zal ik meer die stralende
gezichten vergeten van die twee mooie jonge mensen die
tijdens die reis kilometers gegroeid zijn. Leren overstappen. Leren niet iets te zeggen als je iets ziet onderweg wat
volgens jou niet hoort of mag. Zelf een kaartje kopen. Je
moet ook graag willen leren, anders lukt het nooit. Als je
eigenlijk niet echt kunt lezen, niet weet hoeveel wisselgeld je terug hoort te krijgen en onderweg van alles ziet
waar je maar weinig van begrijpt dan heb je heel veel
begeleiding vooraf, tijdens en na de reis nodig. Je maakt
een mooi schema met de namen van de stations, zodat hij
vergelijken (lezen) kan waar hij is. Eenvoudige, duidelijke instructie over wat je wel en niet kan doen als je alleen
reist. Natuurlijk kwartjes en telefoonnummers mee voor
als er iets is. Steeds meer en steeds verder wil hij leren.
Bij een bepaalde bank kun je zelf een simpele pincode
bepalen. Erik koopt zijn kaartje nu helemaal zelf uit de
kaartjes automaat en betaalt met zijn pinpas. Hij weet dat
als het druk is hij anderen eerst maar voor moet laten
gaan, omdat hij meer tijd nodig heeft om alle gegevens in
te voeren. Nu hij ook zelf een mobieltje heeft belt hij zonodig keurig even op om b.v. te vertellen dat de trein vertraging heeft. De rust, het vertouwen en de stimulans die
men hem hierin vanuit Gawan steeds weet te geven maakt
het mogelijk dat zelfs als er tijdens een reis eens iets mis
gaat mijn zoon niet in paniek raakt. Hij kan nu alleen

overstappen in Zwolle en reist ook andere routes. Hij
vindt het zelf al heel gewoon, ik vind dat ik het nog steeds
geweldig mag vinden.
De eerst keer dat Erik gaat stemmen komen er, ook van
onze jeugd thuis, toch wel vraagtekens. Is dat niet te hoog
gegrepen. Weten ze daar wel wat ze hem laten doen? Ik
weet dat het niet zomaar klakkeloos gebeurt, er zijn in
voor hem duidelijke bewoordingen gesprekken over geweest. De hoofdpunten van alle politieke partijen zijn aan
de orde geweest. Hier thuis kan hij dan ook heel duidelijk
vertellen op welke partij hij gestemd heeft en waarom
juist die partij hem aanspreekt. Misschien heeft hij nog
wel het allerbeste nagedacht over zijn keuze! Zieltjes winnen voor zijn partij lukt niet bij iedereen, maar dat kan hij
accepteren. Het is heel leuk om daarna van onze andere
jeugd te horen dat de door hem gekozen partij ook helemaal bij hem past.
Een jonge man van 20 jaar (2000)
Natuurlijk weet ik dat Gawan een trainingshuis voor kinderen is. Alleen als je zo geweldig veel positieve ontwikkelingen ziet en je kind zelfs buitenlandse reizen maakt,
waarbij er echt allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan worden, dan wil je graag dat alles zo door kan blijven gaan. Je
wilt liever niet weer aan iets nieuws hoeven te denken.
Toch zorgt Erik wel dat wij niet indutten of gelegenheid
krijgen om te denken dat we niet meer vooruit hoeven te
denken. Hij krijgt steeds meer moeite met algemene kinderregels in Gawan. Hij stuurt mij terecht op zoek naar
een vervolg. Dan komt er een woning in de Patrijsstraat.
Een geweldig mooie kans om verder te leren. Erik wil er
dolgraag heen en is ook echt aan iets anders toe. Hij wil
net als andere jong volwassenen verder bouwen aan zijn
toekomst. Dat is natuurlijk ook een recht wat hij net zo
goed als ieder ander heeft. Dat bij hem alles extra zorg en
begeleiding nodig heeft mag natuurlijk geen reden zijn
om hem kansen te ontnemen. Meer dan bij je andere kinderen ben je bezorgd omdat je zijn kwetsbaarheid kent.
Hoe gemakkelijk stoot hij niet zijn neus. Toch heeft ook
hij recht op geluk. Geluk is voor hem ook zelf keuzes
maken. Hij groeit ervan en voelt zich duidelijker een volwaardiger mens. Natuurlijk is het zaak de keuzemogelijkheden overzichtelijk te houden en hem vooraf goed te
wijzen op de concrete gevolgen. Als je zelf wilt kiezen,
ben je ook zelf verantwoordelijk voor die keuze, ook als
het tegenvalt. Het huis is onderdeel van Gawan en er zijn
een aantal hele duidelijke huis- en leefregels die hij zal
moeten accepteren als hij daar wil wonen. Weer volgen
gesprekken en Erik weet in grote lijnen waar hij voor gekozen heeft. Zo is hij er bij problemen ook op aanspreekbaar.
Mijn zoon heeft de smaak goed te pakken. Hij woont nu
sinds een half jaar, met Nico die ook in Gawan woonde,
bij een groepsleidster in huis. Daar aan de Patrijsstraat
gaat alles nu nog veel sneller. Natuurlijk moet hij wel
uitproberen of de opgestelde huisregels speelruimte bieden. Nu hij weet dat hij inwoont en door de hele concrete
ervaringen van allerlei dagelijkse dingen leert hij nu nog
beter dat hij naast heel veel mogelijkheden ook beperkingen heeft. Beperkingen waar hij nu in enkele maanden al
veel beter mee heeft leren omgaan.
Zijn denken is vooral zwart wit, grijs kan toch niet. Vliegen in een vliegtuig, dat kan gewoon niet echt, hij weet
het heel zeker: ‘Dat kleine ding, daar in de lucht, daar pas

ik niet eens in’. Ook na een dagje Schiphol met zijn huisgenoot en begeleidster blijft hij beweren dat die grote
gevaartes met hem erbij heus de lucht niet in kunnen komen. Er zijn ook geen benzinepompen, in de lucht vliegen
kan gewoon niet. Als men vanuit Gawan dan in de vakantie wil gaan vliegen moet je er toch over gaan nadenken.
Zou het toch wel echt kunnen? Hij wil er uit zichzelf
graag meer van weten en zou het ook eigenlijk wel zelf
willen controleren of het klopt wat men er van vertelt. Hij
mag zelf beslissen of hij voor de vakantie het aanbod van
zijn mentor, om samen een proefvlucht te maken, aanneemt. Zou er toch grijs bestaan? Zouden andere mensen
soms toch wel eens gelijk kunnen hebben? Hij gaat er
voor! Hoe vast zijn eigen ideeën er over zijn en hoe graag
hij toch levenszaken wat beter wil leren begrijpen blijkt
vooral de periode na de vlucht; hoe is het mogelijk, ik leef
nog! Mijn zoon is even helemaal los geweest van al zijn
muren, hij is met de benen van de grond geweest. Er is
zelfs geen blubber. Hij leert nu grijs accepteren en communiceert erover. Naast het wekelijkse mentorgesprek
gebruikt Erik nu de computer om met zijn mentor van
gedachten te wisselen. Diskettes gaan nu over en weer.
Hij weet zich op deze manier boven verwachting te verwoorden.
De autistische en verstandelijke handicap blijft. De wijze
waarop zijn mentor steeds weer probeert zijn gedachtekronkels te achterhalen voor ze met mijn zoon op de loop
kunnen gaan geeft Erik geweldige mogelijkheden tot ontwikkeling. Natuurlijk blijft het heel belangrijk dat nieuwkomers heel goed op de hoogte zijn van hoe mijn zoon in
elkaar zit. Gelukkig kent de begeleidster bij wie hij nu in
huis woont Erik al en ze kunnen heel goed met elkaar
overweg. Hij kan aan de Patrijsstraat de komende jaren
nog veel leren en ervaren. Juist omdat hij nu best veel zelf
kan en vaak ook een goede babbel heeft (vooral over zijn
eigen onderwerpen) blijft er een groot gevaar dat men
zich op hem verkijkt. Alleen al de letterlijkheid van de
gesproken taal en het zwart wit denken kunnen gemakkelijk tot overschatting leiden, daarnaast leveren ze soms
ook schitterende momenten op. Zo benutte Paul als mentor de wetmatigheden van mijn zoon om toch eindelijk dat
slaapslot van de deur te krijgen. Langs zijn neus weg liet
hij Erik weten dat een gevolg van 18 jaar worden (voor
hem het felbegeerde moment waarop hij volwassen zou
worden) helaas ook is dat je deur niet meer op slot kan als
je gaat slapen. Mijn zoon kan het nu als kennisgeving
aannemen, het slot gaat er ook echt op die dag af en het
geeft geen enkel probleem.
Gelukkig hoef ik niet te bedenken hoe het verder gegaan
zou zijn met mijn zoon als hij niet de kans had gekregen
om te proberen of hij zich voldoende kan aanpassen om in
Gawan te wonen. Hij krijgt de kans wel en alles wat hij
meemaakt en leert kan niemand hem meer afnemen. Het
is zowel voor hem zelf als anderen vaak niet gemakkelijk,
hij werkt er zelf ook hard aan mee. Zijn toekomst ligt
open… Mijn grote vogel vliegt steeds verder uit en zolang
er (deels op de achtergrond) begeleiding met aandacht en
toewijding meevliegt zal hij zijn vleugels nog verder leren
uitslaan!
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Wie is Gawan?
Gawan is een persoon uit een Middeleeuwse dubbelroman van
Wolfram von Eschenbach. Het is een Graalroman waarin twee
biografieën met elkaar verbonden worden: die van Parzival en
van Gawan. Het zijn twee ridders die elkaar twee keer ontmoeten in de loop van het verhaal. Parzival is de nar, de onnozele
hals die roekeloos op pad gaat en zich aan één en ander - onwetend -schuldig maakt. Hij moet door schade en schande
leren van zijn ervaringen; tenslotte kan hij zijn egocentrische
houding overwinnen en zich openstellen voor wat de andere
mens beweegt of bedrukt.
Gawan, een Arthurridder, komt goed in beeld bij zijn eerste
ontmoeting met Parzival. Parzival is dan een alom bekende en
gerespecteerde ridder, maar hij is innerlijk en uiterlijk de weg
kwijt. Hij zit op zijn paard midden op een open plek in een
bos. Er ligt een pak sneeuw. Hij heeft zijn rode wapenrusting
aan en zijn speer in de aanslag alsof hij wil aanvallen. In feite
staart hij naar de grond. In de sneeuw liggen drie rode bloeddruppels, rood op wit, daar is zijn dromende blik op gericht.
Hij reageert eerst instinctief, afwerend, agressief, als hij benaderd wordt. Dan komt Gawan als afgevaardigde van het nabije
kamp van koning Arthur.
Gawan benadert hem, zittend op zijn paard, en ziet hoe Parzival eraan toe is. Hij kent zelf de minnepijn maar al te goed,
van een (nog) niet beantwoorde liefde. Parzival is inderdaad
diep in gedachten - haast in bedwelming - bij zijn vrouw
Kondwiramour, die hij enige tijd daarvoor verlaten heeft: ‘om
zijn moeder te gaan zoeken’. Gawan negeert de strijdende,
uitdagende houding van de ridder die nog steeds zijn speer in
strijdende houding recht vooruit heeft staan: ‘Toen dacht mijn
heer Gawan: ‘Wat als het de minne is die hem zo in bedwang
houdt?’ Hij bemerkte Parzivals blik en zag waarop die gericht
was. Toen wierp hij met een zwaai een ribzijden doek uit Surin, gevoerd met gele tafzijde, over de bloedvlekken. Zodra de
omslagdoek de druppels bedekte, zodat Parzival ze niet meer
kon zien, gaf de koningin van Pelrapeire (Kondwiramour) hem
zijn verstand terug - doch behield zijn hart’.Vervolgens kan
Gawan Parzival, die inmiddels weer bij zijn positieven is gekomen, uitnodigen mee naar koning Arthur te komen.
Gawan slaat niet toe, ook al had Parzival zijn speer in de aanslag, maar hij kijkt rustig en inlevend naar de situatie, vraagt
dan onbevangen naar wie de ander is en wat hij wil. Hij kan
door een eenvoudig middel, nl. door de doek over de ‘fascinatieplek’ te leggen de situatie zo oplossen dat deze een goed
vervolg kan krijgen. Als Gawan dan bij Parzival het bloed en
het zweet van het gezicht heeft geveegd, gaan ze als vrienden
naar Arthur.
Gawan is in latere situaties een man die beledigingen, spot,
haat, afwijzing, langs zich heen kan laten gaan. Hij kan mensen helpen weer op het spoor van hun levensweg verder te
gaan. Hij geneest. Hij haalt de kastanjes uit het vuur voor anderen.
De kwaliteiten wakkerheid, onbevangenheid, sociaal gevoel,
daadkracht en handigheid, komen Gawan later van pas als hij
in het toverkasteel van Klingsor, ‘over de gladde vloeren vanuit het razende bed de bloeddorstige leeuw overwint’, waardoor alle gevangen vrouwen, jonkvrouwen en ridders verlost
worden uit hun zwijgende verstarring en weer met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Gawan schept vriendschap en vindt oplossingen als levenslijnen verstrikt geraakt
zijn. Hij is arts en leraar tegelijk.
Wim Velmans

Gawan
Veldweide 41
6971 ME Brummen
De auteur
Paul Willemsen (1960) volgde na de opleiding tot ziekenverzorgende (diploma in 1988) de inservice-opleiding tot
Z-verpleegkundige, die hij in 1993 afrondde. Vanaf 1989
werkte hij op de Michaelshoeve.
Paul geeft nu begeleiding aan jongeren tussen de 16 en
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Michaelshoeve / Overkempe
De stichting Michaelshoeve Overkempe richt zich op
zorg, onderwijs en dienstverlening vanuit een antroposofisch mensbeeld. De Michaelshoeve te Brummen is een
heilpedagogisch zorgcentrum en biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. De Lans (Brummen) is een onderwijsvoorziening
die zich richt op kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
Zij is erkend als ZMLK school en richt zich op kinderen
van het zorgcentrum en uit de regio. Overkempe (Olst) is
een sociaaltherapeutische leef- en werkgemeenschap. Zij
biedt zorg en dienstverlening aan mensen met ontwikkelingsstoornissen.
Uit privacy-overwegingen zijn de namen gewijzigd.
Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de Stichting
Michaelshoeve / Overkempe.
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