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Vertrouwen
Ik heb faalangst. De ‘positieve’

Het kan zoveel pijn oproepen als je

kwam dit ooit naar voren. Later

die van een geliefde ziet. Dan is het

vorm. Uit een schoolonderzoek
begreep ik pas wat het inhoudt:

ik vind het spannend om nieuwe
dingen te doen. Ik ben bang dat
ik iets niet kan. Wat zullen de

kleur

elkaar luisteren zonder direct een
oordeel klaar te hebben.

opmerkelijke is wel dat ik ondanks

zijn. God kijkt naar ons, zoals we

die angst, toch aan het werk ga en

probeer er het beste van te maken.
Ik praatte er niet over. Ik ben altijd

maar gewoon aan de slag gegaan.
Praten over waar je niet goed in
bent of wat lastig is, vind ik niet

van mensen die eerlijk durven

zijn. We hoeven onszelf niet op te

poetsen of ons mooier voor te doen.
God heeft ons allemaal al voor onze
geboorte gezien en Hij weet hoe we
in elkaar zitten, zoals we lezen in
Psalm 139.

gemakkelijk. Toch is het erg prettig

Onze worstelingen mogen er zijn en

als je je veilig genoeg voelt bij de

maar gelukkig is God altijd groter.

om eerlijk te zijn over kwetsbaarheid
ander. Het geeft verbinding. Je durft
je open te stellen naar elkaar.

Als Dit Koningskind willen we een
vereniging zijn waarin dit kan.

We vertellen en schrijven over de
mooie dingen in het leven, maar
ook over de onzekerheden, de

teleurstellingen en het verdriet.

Peter van den Enden
Directeur
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Ontmoetingsdag voor mensen met een licht
verstandelijke beperking

Twee keer per jaar organiseert Dit Koningskind een bijeenkomst
voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In het
voorjaar is er een uitje en sluiten we de dag af door samen te
eten. In het najaar gaan we met elkaar in gesprek over een
bepaald thema en is er ruimte om ervaringen te delen.
We vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de activiteiten
in een veilige en prettige omgeving. Reacties van oud-deelnemers zijn: ‘’Ik
kan hier eindelijk op niveau praten” en “Ik voelde me de hele dag veilig en
vertrouwd’’. Ook jij bent van harte welkom bij de ontmoetingsdag in jouw
regio op zaterdag 14, 21 of 28 mei 2022. Meer info staat op pagina 19.

Dit Koningskind bedankt de
volgende kerken/gemeenschappen
voor hun bijdrage:
GKv: Zevenbergen, Barendrecht, Leerdam, Zuidhorn,
Leusden, Buitenpost, Dalfsen-Oost, Hooghalen, Nijkerk
– West, Mussel, Oldehove, Zwolle-centrum, Lelystad,
Oestgeest, Bodegraven-Woerden, Hattem Centrum, Gees,
Beilen, Marknesse, Bergentheim, Lemele/Lemelerveld,
Hattem-Noord, Amsterdam Zuid/West, ‘s Gravenhage/
Scheveningen, Veenendaal – Oost, Beverwijk, Nieuwerkerk
a/d Ijssel. NKGV: Zuiderkruis, Samenwerkingsgemeente
3GK Hengelo. CGK: Scherpenzeel.
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Samen

‘Deze vrouwen zijn voor
mij een soort zussen’

genoeg. We lachen, zijn serieus.

vertrouwen in de andere stellen.

zit je in je eigen rollercoaster van

had met de mannen. Oké, er

Soms heb je een blinde vlek of
gedachten. Dan help je elkaar.

Dat is goud waard. Hebben we

een vriendschap? Nee, dit gaat
veel dieper. Deze vrouwen zijn
voor mij een soort zussen.”

De anderen ervaren dat net zo.

‘Aan een half
woord hebben
we genoeg’

“Vanaf de eerste keer dat we

elkaar zagen, was er een klik”,
zegt Elizabeth. “We durfden

Een stuk vrijheid

Voor Miranda bracht het vooral
fijn om te kunnen praten met

gelijkgestemden. Mijn man kon

zijn autisme moeilijk accepteren,
daarom vond hij het niet prettig
als we het daar met anderen

TEKST MARIËTTE WOUDENBERG BEELD WILLEM JAN DE BRUIN
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ze voor het eerst sinds de

coronatijd weer met z’n tienen
aan tafel. Dus ook met alle

partners erbij. Wat Suzanne,

Willemieke, Jannie, Miranda en

‘Oké,
er zijn dus
meer mensen
zoals ik’

appgroepje hebben of elkaar

bellen. Die behoefte hebben ze
niet. Maar als ze elkaar zien, is
het gelijk goed.”

Door de gespreksavonden en
leerde Willemieke anders kijken
naar haar man. “Ik dacht vaak:
wat doe ik fout? Ligt het aan

mij dat hij zo reageert? Het kost

hem ontzettend veel energie om

met andere mensen om te gaan.
Wordt het hem te veel, dan sluit

hij zich af. Door ervaringen uit te
wisselen, besef ik steeds meer
dat veel te maken heeft met

Samen is het

dingen niet. Dat weten, geeft me

Dit Konings-

zijn autisme. Hij ziet bepaalde

lucht. Ik weet beter hoe ik met

mijn man om moet gaan. Het is

bijvoorbeeld belangrijk elke keer
weer duidelijk aan te geven wat
ik van hem verwacht.”

“En dat kan zwaar zijn”, erkent
Jannie: “Maar door er anders

naar te kijken, krijg je inderdaad

Elizabeth bindt, is over en weer
herkenning.

niet zo dat zij net als wij een

het contact met de vrouwen

gingen gelijk ergens over.”

regelmatig en binnenkort zitten

daarom ook waardevol. Het is

de band die we hebben met

onze mannen. De gesprekken

appgroepje, bellen elkaar

Voor de mannen is deze groep

Anders kijken

een stuk vrijheid. “Het is zo

Ze noemen zichzelf ‘de dames van Kampen’. De oudste is
62, de jongste 35. Suzanne, Willemieke, Jannie, Miranda
en Elizabeth ontmoetten elkaar drie jaar terug bij een
gespreksgroep van Dit Koningskind in Kampen. Stellen,
waarvan de man autisme heeft, konden onder leiding van
regioconsulent Joke Leene ervaringen delen. Vanaf het
begin was er een klik, ook tussen hun mannen.

zijn dus meer mensen zoals ik.

zulke intieme dingen met elkaar

te delen. Over ons huwelijk, over

De vijf vrouwen hebben een

Hij zag dat hij veel raakvlakken

“De buitenwereld snapt vaak niet

over hadden. Dat gaf me zo’n

je relatie”, vertelt Suzanne. “Het

bloeid door deze groep. Toen

nooit iets hoeft uit te leggen.

avonden van Dit Koningskind

welke invloed autisme heeft op

eenzaam gevoel. Ik ben opge-

mooie is dat je in deze groep

we samen naar de gespreks-

Aan een half woord hebben we

gingen, kreeg mijn man gelijk

wel ruimte. Voordat we samen
naar de gespreksavonden

gingen, was ik erg negatief over
mijn huwelijk. Ik zat in de klaaghoek. Iemand vroeg eens aan
me: waarom koos je eigenlijk
destijds voor je man?

leven mooier.
kind staat

daarvoor! De

een trekt veel
op met een

vriend(in), een
zus, broer of

moeder. Een
ander heeft
misschien

een dier als
maatje. In

deze rubriek
vertellen

mensen met
wie zij vaak
samen zijn.
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‘We zijn een gelukkig getrouwd stel,
alleen doen we dingen anders’
Ik kon het haar niet vertellen.
Het scheelt enorm dat ik nu
weet dat zijn gedrag meestal
voortkomt uit onmacht, geen
onwil. Door die gespreksavonden samen met mijn man te
doen, is onze relatie verbeterd.
We kunnen nu ook samen over
dingen praten.”
Autisme ontdekt
Vier van de vijf vrouwen
ontdekten pas later in het
huwelijk dat hun partner autisme
heeft. Bijvoorbeeld omdat hun
man vastliep op zijn werk,
puzzelstukjes op hun plek vielen
na het lezen van een boek of
door een autismeonderzoek van
een kind. Alleen Elizabeth wist
het bij de eerste ontmoeting.
“Ik zag het gelijk aan allerlei
dingen. Hij heeft zich op mijn
advies toen laten testen. Dat we
al vroeg in onze relatie wisten
dat hij autisme heeft, scheelt
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echt. We leerden vrij snel elkaar
wederzijds te accepteren. Ik
zeg altijd: ‘We zijn een gelukkig
getrouwd stel, alleen doen we
dingen anders’.” Suzanne zegt
met bewondering in haar stem:
“Wat knap! Toen wij zo oud als
jullie waren, hadden we die
kennis nog niet.”
Gespreksavonden van christelijke vereniging
Alle vrouwen zijn lovend over
de gespreksavonden voor
stellen van Dit Koningskind en
de begeleiding van Joke Leene.
Ze kozen er destijds allemaal
bewust voor om zoiets te doen
bij een christelijke vereniging.
Miranda legt uit waarom: “In de
wereld krijg je al gauw te horen:
‘Nou ja, als het niet meer gaat,
dan stop je er toch mee?’ Maar
ik vind dat geen oplossing. Ik
houd van mijn man, ik heb hem
trouw beloofd voor God. Ik wilde

juist kijken wat er mogelijk was
om onze relatie te verbeteren.
Dat was gelukkig ook de insteek
op deze avonden.”
Suzanne benadrukt dat het
daarnaast fijn is dat je het over
een onderwerp als geloof kunt
hebben. “Gevoelens zijn lastig
voor mijn man. In de gespreksgroep hoorde hij voor het eerst
dat je met je hoofd een beslissing mag nemen om te geloven,
dus dat het niet per se iets hoeft
te zijn dat vanuit je hart komt.
Dat was een openbaring voor
hem: zo werkt het dus bij mij.
En dat is oké.”

Waar kan ik je mee helpen?
Anna (43) is zenuwachtig. Dat
zie ik aan alles. Ze scheurt een
papieren zakdoekje in kleine
stukjes en durft me niet aan
te kijken. “Waar kan ik je mee
helpen?”, vraag ik. Anna heeft een
zoon met down. Jan is net achttien
geworden.
“Jan kruipt nog best vaak bij
mij op schoot”, vertelt Anna wat
verlegen. “Hij houdt enorm van
knuffelen en heeft veel behoefte
aan lichamelijk contact.” Er
verschijnen rode vlekken in haar
nek. “Hij krijgt soms een erectie als
hij bij me zit. Dan voel ik me heel
ongemakkelijk. Vroeger ging ik
ook met hem in bad of nam ik hem
mee onder de douche. Dat doe
ik al jaren niet meer. Dat voelde
helemaal niet fijn meer.”
Heel gewoon gedrag
Anna wil van mij weten hoe erg het
is dat hij dit gedrag vertoont. Ik leg
om te beginnen uit dat het krijgen
van een erectie niet altijd iets met
lust of seks heeft te maken. “Het
is eigenlijk heel gewoon gedrag”,
zeg ik tegen haar. “Ook jongetjes
van drie of vier kunnen een erectie
krijgen als ze heerlijk bij moeder
op schoot zitten. Het is een teken
dat ze zich prettig voelen en
ontspannen zijn.”
Wat het ingewikkeld maakt bij
Jan: hij is sociaal-emotioneel

nog een kind, maar heeft het
lijf van een man. Het is daarom
wel begrijpelijk dat Anna zich
ongemakkelijk voelt als haar zoon
van achttien bij haar een erectie
krijgt of bijvoorbeeld aan haar
borsten voelt. Hoe onschuldig
dit gedrag ook is. “Als je hem
niet meer op schoot wilt, is het
belangrijk dat je dat aangeeft”,
benadruk ik. “Hoe je dat doet, is
wel een hele kunst. Hij kan zich
daardoor erg afgewezen voelen.”
Geef aan wat er wél mogelijk is
Ik adviseer haar om in te spelen
op zijn gevoel van trots op zijn
grote lijf. “Jongens van die leeftijd
willen graag dat je ze als een
volwassene behandelt. Speel
daarop in, door te zeggen: ‘Je
bent nu een man Jan en mannen
gaan niet meer bij mama op
schoot zitten.’ Geef gelijk aan
wat wel mogelijk is. Even een
knuffel of een kusje op de wang.
Dat mag altijd. Kijk ook hoe zijn
behoefte aan lichamelijk contact
kan worden vervuld op andere
manieren. Door lekker te stoeien
met papa of een high-five te
geven aan broer of zus.”
Terwijl we verder praten, zie ik
Anna rustig worden. Het gevoel
van schaamte waarmee ze de
spreekkamer binnenkwam, is
verdwenen aan het einde van
ons gesprek. Ze neemt lachend
en zichtbaar opgelucht afscheid.
“Dag dokter.”

Drs. Rianne van Dijken-Visser is arts
verstandelijk beperkten en seksuoloog
NVVS. Ze heeft een eigen praktijk:
Mooimijnlijf. Ze behandelt individuele
cliënten, maar geeft ook advies aan
instellingen.
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Lid aan het woord
Jan en Melie Wolfswinkel

‘Miriam is gewoon
de
’

buurvrouw

Miriam (37), de middelste dochter van Jan en
Melie Wolfswinkel, is al haar hele leven volledig
zorgafhankelijk. Toch woont ze al dertien jaar
in haar eigen flat in Rotterdam. Haar ouders
organiseren, samen met Miriam, een zorgnetwerk
om haar heen. Jan: “Mensen noemen het vaak
bijzonder, maar eigenlijk bieden we haar op
deze manier een gewoon, volwaardig leven.”

een-op-een aandacht, binnen de bestaande

mogelijk naar haar eigen leeftijd. We zien

organiseren.”

we ook met haar.”

systemen was die zorg nauwelijks te

Ieder mens van waarde

Een bedrijf

haar volwassen leven konden vormgeven.

woont, is ze volgens haar ouders ontzettend

“Wat volgde was een zoektocht naar hoe we
Volgens ons heeft ieder mens behoefte aan
wederkerigheid: wat heb je zelf nodig en

wat heb je te bieden? We geloven in een

inclusieve samenleving, waarin iedereen op
z’n eigen manier meedraait en van waarde

is, ongeacht een beperking. Kijk naar onze
andere twee kinderen: zij kiezen zelf de

mensen met wie ze omgaan, gaan voor werk
dat bij hen past en krijgen hobby’s. Maar wij

zagen dat Miriam door haar beperking als het
ware uit de samenleving werd gehaald. Veel

werd voor haar bepaald, ze ontwikkelde geen
oplossend vermogen en werd uit haar eigen
omgeving getrokken.”

TEKST MARTINEKE POPPE
BEELD WILLEM JAN DE BRUIN

Jan: “Gelukkig hadden we een breed netwerk
en kenden we veel mensen die onze visie

deelden. Het lukte ons om met behulp van
onder meer PGB en Miriams uitkering een

W

flat dichtbij te huren en een netwerk van

beperking doen ze bewust

wat kan ze aan bijdragen leveren? Denk aan

de hand waar geen diagnose voor gevonden

boodschappen doen, koken of opruimen. Wij

is. Miriam kan zich niet verbaal uitdrukken,

en haar assistenten benaderen haar zoveel

niet zelfstandig douchen, eten, aankleden of

buurtbewoners Miriam gedag. Ze is gewoon
de buurvrouw. Ze kennen haar beter dan
mij.” Tegelijkertijd is het managen van de

zorg soms een dagtaak voor Melie en Jan.
Zijn er zieken, dan moeten de ouders dat

zelf oplossen. En als er iets verandert binnen
het netwerk, dan begint er weer een nieuwe

zoektocht. Melie: “Het vinden van een nieuwe
kapper was bijvoorbeeld een hele klus. Wij
willen dat Miriam er verzorgd uitziet, maar
ze kan er niet tegen als mensen aan haar

zitten. Gelukkig hebben we inmiddels weer

een geweldig iemand gevonden, die precies
weet hoe zij het met haar moet aanpakken.
Net zoals haar tandarts, huisarts et cetera,
die komen allemaal uit de buurt en kiezen
we zelf.”

pensioen. Het is ons doel om dan alles voor

ze nodig om een goed leven te leiden? En

bijvoorbeeld autisme, maar er is meer aan

ik met haar door de buurt wandel, zeggen

belangrijkste opdracht die haar verzorgers
ontdekkingstocht; wie is Miriam en wat heeft

haar niet in een hokje plaatsen. Ze heeft

gegroeid. Ze is een tevreden mens. Jan: “Als

De toekomst

krijgen is: ga samen met Miriam op

niet. Melie: “We willen

In de dertien jaar dat Miriam op zichzelf

assistenten te organiseren. Die assistenten
kiest Miriam in eerste instantie zelf uit. De

oorden geven aan haar

haar als een volwassen vrouw en zo praten

Jan: “Over drie jaar gaan we D.V. met

Miriam op orde te hebben voor als we het

niet meer kunnen. We willen niet dat de zorg
voor Miriam op de schouders van haar broer
en zus komt te liggen. Maar dat is natuurlijk

een hele puzzel. Het is de grootste uitdaging
waar we op dit moment voor staan.”

wandelen. Maar we weten wél wat Miriam

nodig heeft. En dus ook wat niet goed voor

haar is. Zo is Miriam geen groepsmens. Dat

Jan en Melie over Dit Koningskind:

18e moest meedraaien in georganiseerde

zelfs in het bestuur. Ik zou graag zien dat de vereniging zich

Jan: “We zijn al jaren lid van Dit Koningskind. Melie zat

leverde problemen op toen ze vanaf haar

dagbestedingen. Miriam kon niet meekomen
in het hele groepsritme, het paste haar niet.

We gunnen haar een eigen volwassen leven
en niet het leven in een groep waar ze zelf

niet voor zou kiezen. Maar dat is nu eenmaal
niet hoe het binnen instellingen werkt. Ook
al zag iedereen dat Miriam groeide van
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‘Het managen van de zorg
is soms een dagtaak voor
Melie en Jan’

steeds meer ontwikkelt tot een kenniscentrum voor iedereen
die zorgt voor een kind met een beperking. Voor alle fases
in het leven! De vraagstukken waar deze ouders voor

komen te staan zijn divers en de regelgeving is complex en
verandert steeds. Mooi als Dit Koningskind daarin tot steun
kan zijn. Dan zou ik ook kunnen aankloppen voor advies

over waar wij nu mee bezig zijn bijvoorbeeld. Wat mij betreft
heeft Dit Koningskind daarin een mooie uitdaging!”
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50 keer

mee
op reis

1974

Vakanties
2022
Een greep uit de vakanties van
2022 van Dit Koningskind

24-06 Berg en Dal in Bijbelse sferen
VB | Rustig | 50+ | 8 dagen

01-07 Bij de paarden
VB | 16+ | 8 dagen

08-07 Kamperen op Schiermonnikoog
LVB | Actief | 16+ | 8 dagen

29-07 Terug in de tijd in Orvelte

Vrijwilliger aan het woord
Joke Smit (74) houdt van
wandelen, de natuur, lezen én
vrijwilligerswerk. Voor Stichting
Vakanties Dit Koningskind ging
ze maar liefst vijftig keer mee als
vrijwilliger. ‘’Ik kreeg van God de
mogelijkheden, de kansen en de
gezondheid om dit te mogen en
kunnen doen’’.
Haar eerste vakantie zal Joke nooit
vergeten. ‘’Ik werkte in het ziekenhuis
in Kampen waar een vriendin mij
vertelde over Dit Koningskind. Haar
vader organiseerde in 1974 voor het
eerst een instructiedag (nu startdag)
voor de vakanties en ze vroeg of ik
mee wilde als vrijwilliger.”
“Die vakantie zag er toen wel wat
anders uit dan we nu gewend zijn. Er
gingen ongeveer twintig deelnemers
mee met een lichamelijke en/of
licht verstandelijke beperking. Een
rolstoelbus hadden we nog niet,
dus ging iedereen mee in een grote
aangepaste bus.’’

10 -
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VB | Actief | 30+ | 8 dagen
Vanaf het begin raakten de
deelnemers haar. “Als je ze verzorgt,
kom je heel dichtbij”, vertelt Joke,
“Je ervaart de kwetsbaarheid en
afhankelijkheid waarin ze leven, maar
ziet tegelijk ook wat ze ondanks hun
beperking allemaal nog kunnen. Bij
één van de vakanties bijvoorbeeld
ging iemand uit een rolstoel
samen met zijn begeleider van de
wildwaterbaan. Dat zijn bijzondere
momenten die je bijblijven.”
Tijdens de vakanties is er ook
ruimte voor het geloof. Elke dag
begint en eindigt met bijbellezen en
zingen. ‘’Vaak zongen we het lied
‘Ik wens je’ van Elly en Rikkert over
de vruchten van de Heilige Geest.
Voor de vrijwilligers is geduld een
belangrijke vrucht, want dat moet je
wel hebben als je mee gaat. Sommige
deelnemers kunnen bijvoorbeeld
alleen communiceren met hun ogen.
De verzorging eist dan veel tijd en
geduld.”

Dat de vakanties veel betekenen voor
de deelnemers merkte Joke ieder jaar
tijdens de reünie, die vroeger met
regelmaat georganiseerd werd. ‘’De
deelnemers leefden van vakantie naar
reünie en van reünie naar vakantie.
Vaak hadden ze alweer een volgende
reis uitgezocht. ‘Waar ga jij naartoe?’,
vroegen ze dan aan elkaar. Zo
hadden ze iets om naar uit te kijken.’’

05-08 Dames op stap in Gees
VB | Rustig | 50+ | 8 dagen

12-08 Naar het strand in Burgh
Haamstede
VB | Actief | 16+ | 8 dagen

19-08 Varen op de Friese Meren

‘Mensen met een
beperking leren ons wat
wandelen is, juist in een
tijd dat de maatschappij
zoveel haast heeft’

VB | Actief | 30+ | 8 dagen

26-08 Ouderwets gezellig in
De Lutte
VB | Rustig | 50+ | 8 dagen

10-10 Herfst in de Achterhoek

Buitenland
Voor Joke gaat dat als vrijwilliger
ook op. Door de jaren heen leerde
ze een waardevolle les. ‘’Mensen
met een beperking leren ons wat
wandelen is, juist in een tijd dat de
maatschappij zoveel haast heeft. Ze
leren ons ontdekken wat er onderweg
te zien is. Geloven in God is ook
wandelen met God. Je hebt pas echt
een beperking als je niet meer kunt
wandelen. Beperkt of niet: samen
mogen we optrekken naar die grote
dag dat Jezus terugkomt en alles
nieuw maakt.”

LVB | Rustig | 18+ | 5 dagen

14-05 Zwemplezier in Denemarken
LVB | Actief | 18+ | 8 dagen

04-07 Op stap in België
LVB | Actief | 30+ | 8 dagen

LVB
VB

15-07 Op bezoek bij ‘de buren’ in België

Vraag de nieuwe papieren brochure
aan via vakanties@ditkoningskind.nl

VB | Rustig | 30+ | Rolstoel | 8 dagen

05-08 Genieten in de Eifel

Bekijk alle reizen en de digitale gids
op www.vakantiesditkoningskind.nl

LVB | Actief | 18+ | 8 dagen

16-09 Naar de Spaanse zon op Mallorca
LVB | Rustig | 18+ | 8 dagen

licht verstandelijke beperking
verstandelijke beperking

%

Dit Koningskind-leden krijgen €50
korting op hun reis.
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ADVERTENTIE

Puzzelen met
Veel puzzelplezier!

Varia

Kleur

Vul iedere regel in volgens de gegeven omschrijving. Gelijke cijfers zijn gelijke

Samen
leven bij
Sprank

letters. Voor de meeste antwoorden heb je deze Kleur nodig! Klaar? Dan lees je
in de oranje balk de oplossing.

1. Linde wil volgend jaar deze studie gaan doen.
2. In deze Kleur lees je verhalen van mensen die … durven zijn.
3. Waar werd het pasgeboren Koningskind in gelegd?
4. Deze Bijbeltekst inspireert José: “U hebt al die dingen bekend gemaakt aan heel … mensen”.
5. Deze namen zal hij dragen: … raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5,6)
6. In deze maand kun je mee naar de Spaanse zon.
7. Wat doe je bijvoorbeeld als je boos wordt of frustratie voelt in het contact met …
8. Miranda: “Ik wilde kijken wat er mogelijk was om onze … te verbeteren.”
9. Jan: “We geloven in een … samenleving.”
10. Uit welk Bijbelboek komt de tekst: “Verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven”?
11. Stijn en Linde hebben een … in de tuin.
12. In Huis Horizon stonden mensen hiervoor in de rij.
13. “Mensen met een beperking leren ons wat … is.”

Begeleider Tiny Heek:
“De meeste bewoners ken ik door en door. Ik trek al zo lang met ze op.

1

Ze horen bij mijn familie. Als er iets met ze is, voel ik dat aan.”

4

2

Jouw leven is van betekenis! Dat geloven

we woonbegeleiding en dagbesteding.

we bij Sprank. Bij Sprank werken

Voel je je thuis in een christelijke

christenen met hart en zorg voor mensen

omgeving en zoek je de begeleiding die

met een verstandelijke beperking.

Sprank biedt? Bekijk op onze website

In 17 gemeenten in Nederland bieden

op welke locaties nog plaats is.
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Meer info: www.stichtingsprank.nl • info@stichtingsprank.nl • 088-007 07 00
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Maak deze puzzel en
wie weet maak jij kans op een nieuwe
uitgave van de nieuwe Bijbelvertaling,
de NBV21. Stuur je oplossing voor 15
januari naar info@ditkoningskind.nl of
per post naar Dit Koningskind, Postbus
85275, 3508 AG Utrecht. Vermeld
samen met de oplossing ook je naam,
telefoonnummer en (e-mail)adres.

Vorige puzzel

De oplossing
van de september-puzzel was: ‘samen
optrekken’. De 14-jarige Marijn Steenhuis
won twee kaartjes voor een dierentuin naar
keuze. We wensen hem veel plezier toe.

kleur
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De brus van
‘Ik ben geen
enig kind,
maar ergens
ben ik het
wel een beetje’

Linde Zoomers en haar broer Stijn

“Soms heeft Stijn
zelfs puberstreken”
VWO-scholier Linde Zoomers (18) uit Barendrecht is dol op
haar broer. Begint ze over Stijn (17) te vertellen, dan blijft ze praten.
“Oh ja, dat is ook een leuk verhaal”, zegt ze regelmatig als er weer
een herinnering aan hem opkomt in haar hoofd. Linde vindt Stijn
een prachtig mens. Haar broer is anderhalf jaar jonger.
”Hij krijgt al een snorretje,” zegt ze giechelend.
TEKST MARIËTTE WOUDENBERG BEELD ARIE KIEVIT

T

oen Stijn werd geboren
ademde hij slecht en
kon hij niet zelfstandig
drinken. “Pas na weken onderzoek
in het ziekenhuis bleek wat er
met hem aan de hand was.
De chromosomen 14 en 22 zijn bij
hem verschoven. Daardoor heeft
hij een meervoudige beperking.
Vanaf het begin was duidelijk dat hij
bij alles geholpen moest worden.

14 -
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En als hij ouder werd, zou hij niet
kunnen lopen of praten.”
Mezelf zien te redden
Door de komst van Stijn
veranderde er veel. “Mijn ouders
kregen ineens een kind thuis dat
levenslang zorg nodig heeft”,
vertelt Linde. “In het begin deden
ze alles zelf, later kwamen er ook
verzorgers die meehielpen. Doordat

Stijn zoveel aandacht nodig had,
moest ik al heel jong mezelf zien
te redden. Ik trok vaak mijn eigen
plan. Zo kreeg ik op mijn vijfde
een vriendinnetje waarmee ik elke
dag optrok. Ze ging zelfs mee op
vakantie. Ik beschouwde haar
eigenlijk als een soort zusje. De
spelletjes die ik niet met Stijn kon
doen, deed ik met haar.”

Close met ouders
Linde wil wel gelijk een ding
duidelijk maken: ze verwijt haar
ouders niets. “Ik zag dat ze allebei
juist altijd enorm hun best deden
om er ook voor mij te zijn. Twee
keer per jaar mocht ik zelfs een
paar dagen met een van mijn
ouders op stap. Dan konden
we bijpraten, lol maken, leuke
dingen doen. De ene keer ging
mijn moeder mee, de andere keer
mijn vader. Ik ben geen enig kind,
maar ergens ben ik het wel een
beetje. Want met Stijn kunnen
mijn ouders nooit een normale
ouder-kindrelatie opbouwen. Ik
heb daardoor een hele innige
band gekregen met mijn ouders.”
Brusdagen Dit Koningskind
Alleen als je zelf opgroeit met een
broer of zus met een beperking,
kun je volgens Linde echt begrijpen hoe het is. Daarom ging Linde
vroeger graag naar brusjesdagen
van Dit Koningskind en naar
broer/zus-bijeenkomsten op de
dagbesteding van Stijn. “Het was
zo leuk om te zien dat iedereen
die ik daar tegenkwam net als ik
een eigen band heeft met zijn of
haar zus of broer. We konden heel
eerlijk tegen elkaar zijn. Ja, het
is soms best moeilijk, maar het
brengt ook veel mooie dingen.”

Enorm verdrietig
Stijn woont sinds acht maanden
in een woongroep. “Toen hij uit
huis ging, voelde ik van alles.
Ik besefte ineens hoe zwaar het
was geweest. Te zwaar eigenlijk.
We moesten ons zo vaak
aanpassen aan hem. Maar ik was
ook enorm verdrietig. Tijdens de
lockdown trok ik veel met hem
op en leerde ik hem steeds beter
kennen. Ik kan zo genieten van
hem. Hij is altijd vrolijk, verbergt
niks en geniet van het leven.
Zelfs de kleinste dingen vindt hij
leuk. We hebben een jacuzzi in
de tuin. Stijn vindt het alleen al
heerlijk om onder water naar het
bubbelen te luisteren.”
Broer en zus hebben een speciale
band. “Als ik in zijn groep kom,
weet ik gelijk hoe Stijn zich voelt.
Ik kan alles aan hem aflezen.
Ik communiceer met hem door
eenvoudige gebaren. Als ik met
mijn handen bijvoorbeeld een
dak uitbeeld, weet hij dat we naar

‘Ik kan zo genieten van hem.
Hij is altijd vrolijk, verbergt niks
en geniet van het leven’

huis gaan. Doe ik net alsof ik
een beker naar mijn mond breng,
dan begrijpt hij dat hij drinken
krijgt. Stijn heeft een heel laag
niveau en toch verrast hij me
elke keer. Soms heeft Stijn zelfs
puberstreken. Dan denk ik: hoe
kan dat nou?”
Rotterdam of Leiden
Linde zit in haar eindexamenjaar
van het VWO en wil volgend
jaar psychologie gaan studeren.
Dat ze voor een opleiding in
de zorg kiest, is niet zo gek.
“Mijn vader is huisarts en mijn
moeder werkt in de crisisopvang.
Ook door Stijn wil ik graag de
zorg in. Hij leerde me om niemand
raar te vinden. Ik kijk eigenlijk
nergens van op. Het fascineert
me om te ontdekken wat er in zijn
hoofd omgaat. Of in de hoofden
van andere mensen. Ik wil graag
leren hoe ik als psycholoog
mensen kan helpen.” In welke
stad ze gaat studeren weet ze
nog niet, dat ligt aan de loting.
“Maar stiekem hoop ik wel dat het
Rotterdam of Leiden wordt. Dan
woon ik tenminste niet zover van
Stijn vandaan.”

kleur
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Korte berichten

Uit de praktijk

Contributieverhoging

Nieuw CRM-systeem

Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 november

Dit Koningskind heeft een nieuw relatiebeheersysteem

de jaarlijkse contributie met vijf euro. De contributie voor

beperkt qua mogelijkheden, vandaar de overstap. Met dit

2021 hebben de leden ingestemd met een verhoging van
2022 is dertig euro per jaar.

Moeite met je

geïmplementeerd. Het oude systeem was verouderd en

programma kunnen we de registratie, de activiteiten én de

collega’s

financiële administratie beter beheren. Inmiddels is alle data

Een sfeerverslag met foto’s is online te bekijken

overgezet, een nauwgezette klus. Mocht er onverhoopt iets

op www.ditkoningskind.nl

niet kloppen, stuur een e-mail naar: info@ditkoningskind.nl

Een nieuw bestuur voor vereniging Dit Koningskind
Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 november 2021 is er door de

leden een nieuw bestuur verkozen/gekozen. Wij stellen hen graag kort aan u
voor en wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe rol als bestuurslid.

“Inzet voor Dit

Koningskind raakt mijn
hart. Ik hoop dat we

JOHAN WITMER

“Graag geef ik steun

“Deel zijn van een

samen iets kunnen

wenselijk en soms ook

te kunnen geven

manier waarop Jezus

een principe van de

mensen aanvaardt.

noodzakelijk is.”

gemeenschap om

laten zien van de

en ontvangen is

onvoorwaardelijk

schepping.”

ANNELIES VAN WIJK

T

zei ze al gelijk: “Ik weet niet of ik hier wel genoeg
aan heb.” Dat bleek inderdaad zo te zijn. De cur-

christelijke identiteit is

is bovenal een mens

zelf inbrengen of bedenken rollenspellen. Het gaat alleen

wil zijn. Mijn jarenlange

vanuit die gedachte, met

alle adviezen toch niet echt toepassen in haar eigen leven.

met mensen met een

zetten onder Dit

Doorvragen

“Een kwetsbaar mens

sus is vrij algemeen. We bespreken situaties die mensen

waarom ik bestuurslid

zoals jij en ik. Laten we

om het hier en nu. Tine had daar wel iets aan, maar kon

ervaring in het werkveld

elkaar, de schouders

Jeuk in het bos

Koningskind.”

‘’Wil je even op mijn rug krabben?’’, vraagt ze
wanneer ze plotseling jeuk krijgt. Dat willen
we natuurlijk wel doen. Twee tellen later

staat ze met haar rug te schuren tegen een
boom. We schieten hartelijk in de lach van

het tafereel. Totdat we haar roze jas zien; vol

met anderen om niet eenzaam te worden. Aan de andere

kant blijft het omgaan met anderen lastig. Collega’s vinden
haar onaardig. Ze weten niet dat dat komt omdat Tine

vaak dichtklapt. Ik hoop dat we door onze gesprekken

samen de stress kunnen verminderen. Het mooie is: ik zie

en uit te diepen. Ik vraag bijvoorbeeld aan haar: “Vertel

Dat zijn lichtpuntjes.

Heb je vragen of wil je gewoon een luisterend oor?
Bel of mail een van onze consulenten!

contact met collega’s? Ik gaf haar de tip om in zo’n situatie

‘’Ik moest ineens denken aan de ezels op de

de wandeling draagt ze een roze, wollige jas.

Aan de ene kant verlangt ze net als elk mens naar contact

je bijvoorbeeld als je boos wordt of frustratie voelt in het

20-jarige dochter Anouk. Vanaf

het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Tijdens

Nu we een-op-een praten, proberen we te verdiepen

We kijken hoe ze dingen anders kan aanpakken. Wat doe

met mos, takjes en stukjes bast. Anouk kijkt

Wij als pleegouders, met onze

Lichtpuntjes

inmiddels al wel wat kleine veranderingen in haar leven.

eens, heb je dit altijd zo ervaren? Hoe ging dat vroeger?”

e wandelen samen in het bos.

haar geboorte heeft ze een beperking door

kleur

Daar ga ik voor.”

oen Tine zich aanmeldde voor de online cursus

(voorzitter)

beperking helpt daarbij.”

W

PIETER HAKVOORT

TEKST MARIËTTE WOUDENBERG

“De doelgroep in

combinatie met de
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ROEL MEIJER

HARM DE KASTE

waar ondersteuning

Tine is een jonge vrouw met autisme. Ze heeft het moeilijk op haar werk.
Het botert vaak niet tussen haar en haar collega’s. Er is onbegrip over en weer.
Al eerder deed Tine de online cursus ‘Je bent het waard’ bij Dit Koningskind.
Maar omdat ze meer nodig heeft, krijgt ze nu extra begeleiding van
regioconsulent Joke Leene. Joke vertelt.

ietwat beteuterd naar haar jas, maar zegt dan:

tegen zichzelf te zeggen: “Stop, ik kom hier morgen

op terug.” Dat voorkomt dat je gedachten met je op de
loop gaan.

zorgboerderij, die doen dit ook altijd als ze

jeuk hebben.’’ Daar staan we dan midden in

het bos, lachend om haar uitspraak en actie.

Inmiddels weet Anouk het verschil tussen een
ezel en zichzelf.

Heb jij ook gelachen om

een situatie? Deel het via

communicatie@ditkoningskind.nl

Hulp en advies?
Onze consulenten
helpen u graag!

Joke Leene

Bonna van der Wijngaard

Anita Kamminga

06 - 137 667 64
j.leene@ditkoningskind.nl

06 - 134 165 06
b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

06 - 139 092 31
a.kamminga@ditkoningskind.nl

kleur
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Expert aan het woord

Pastoraal

Buigingen
en knuffels

José Korsaan

‘Maak het
concreet!’

BEELD WILLEM JAN DE BRUIN

I

n het afgelopen anderhalf jaar heb ik allerlei nieuwe manieren
van groeten geleerd: de elleboog, een boks of een lichte buiging
met de hand op het hart. Soms geeft dat wat ongemak want
welke, tot een jaar geleden ongebruikelijke groet, kies je? Zelf vind
ik een handdruk altijd een fijne manier van groeten. Je raakt elkaar
even aan, kijkt elkaar in de ogen en er is gepaste afstand. Maar ja,
die optie is momenteel onverstandig. Nu kies ik vaak voor een hand
op het hart en een lichte buiging. Dat heeft iets respectvols en geeft
alle afstand die momenteel verstandig is.

Jeugdwerker, schrijver en spreker José Korsaan maakte ooit zelf een
boekje voor iemand met een verstandelijke beperking die belijdenis
ging doen. “Mensen met een verstandelijke beperking missen vaak
aansluiting in de kerk. Veel van het geloofsonderwijs is voor hen te
abstract.” Dit boekje werd de start van de methode ‘Bijzonder!’.
TEKST INGE-MIRJAM BOSVELD BEELD JOSÉ KORSAAN

Waarom zet je je in voor het geloofsonderwijs aan mensen met
een verstandelijke beperking?

“Ik heb altijd iets gehad met kinderen
waar iets ‘speciaals’ mee was. Na
mijn SPH-opleiding heb ik 12,5 jaar
gewerkt in een logeerhuis van Sprank.
Waar ik heel erg van genoot, waren de
gesprekken op zondag over geloof.
Dat waren mooie open gesprekken
over wie God is.

‘Het helpt om
het geloof concreet
te maken’
In onze kerk hebben we een ook een
aantal mensen met een verstandelijke
beperking. Zij worden allemaal gekoppeld aan een gemeentelid. Zo ben ik
maatje van Femke. Van haar leer ik
wat echt leven is en tevreden te zijn.
De tekst uit Lucas 10:21 is voor mij
een inspiratie. Daar staat dat Jezus
riep: ‘U hebt al die dingen bekendgemaakt aan heel gewone mensen.
Maar voor wijze en verstandige
mensen hebt U die dingen verborgen’.
Dat is ook mijn ervaring: mensen met

18 -
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een verstandelijke beperking snappen
het geheim van het geloof vaak beter
dan wij.”

Waarom heb je de Bijzonder!methode ontwikkeld?

“Ouders van tieners met een verstandelijke beperking vroegen of ik niet
iets kon verzinnen voor hun kinderen.
Zij merkten dat het lastiger werd om
goed materiaal te vinden naarmate
kinderen ouder werden.”

Waar moet je rekening mee houden bij deze doelgroep?

“Het is heel belangrijk dat het materiaal niet kinderachtig is, maar wel
eenvoudig. Dat zit bijvoorbeeld in
beeld- en woordgebruik. Mensen met
een verstandelijke beperking zijn veel
visueler en zintuiglijker ingesteld.
Foto’s, voorwerpen, filmpjes of bijvoorbeeld een situatie uit de bijbel uitbeelden met de groep, werken beter.
De voetwassing? Dat gaan we gewoon
doen! Het helpt om het geloof concreet te maken. Belangrijk is ook dat
het woordgebruik aansluit bij hun leefwereld. Woorden als genade, heiliging
en wedergeboorte: dat moet je vertalen naar het eigen leven. Bij het woord
‘genade’ vraag je of iemand wel eens

iets gedaan heeft wat niet zo handig
was, waar je spijt van hebt. Schrijf
het met zwarte letters op een papier,
verkreukel het en gooi het weg.”

Waarom is het zo belangrijk dat
er specifiek materiaal is voor
mensen met een verstandelijke
beperking?

“God gebruikt honderden manieren,
maar een toegespitste methode helpt
om echt ergens over te kunnen praten.
Het geeft begeleiders en mensen met
een beperking richting en ook het
gevoel dat ze worden gezien, dat er
aandacht is. Dat blijft natuurlijk het
allerbelangrijkste: dat er echt contact
wordt gemaakt.”
Kijk voor meer informatie op
https://motief.buijten.nl/bijzonder/

WEBINAR
Op woensdagavond 2 februari
van 20:00 - 21:30 organiseren
we een webinar met José Korsaan
over geloofsopvoeding bij mensen
met een verstandelijke beperking.
Doe mee en meld je aan via
www.ditkoningskind.nl/agenda

Heilige kus
In Zuid-Afrika, waar ik zestien jaar lang heb gewoond, was het
geven van een handdruk in principe alleen een gewenste groet voor
mannen onderling. Als ik een handgroet wilde geven, vond men dat
afstandelijk. Dat stoorde mij, want de gewoonte was een knuffel of
een zoen – let wel! – op de mond. Beide zijn behoorlijk intiem. Als
je iemand goed kent, is dat niet zo erg, maar met mensen die ik
nauwelijks kende, vond ik dat ongemakkelijk. En dat werd versterkt
als je merkte dat er niet altijd een zuivere intentie achter zat. Het was
zeker niet altijd een heilige kus, zoals je daarover in onder andere
Romeinen 16:16 leest. In de vroege kerk werd trouwens geadviseerd
om deze kus op de mond slechts tussen gelijke sekse uit te
wisselen. Anders zou de heiligheid wel eens verloren kunnen gaan.
Huis Horizon
In de coronatijd worden we opnieuw aan het denken gezet over
de manier van groeten en dat is zo slecht nog niet. Niet iedereen
voelt zich op zijn of haar gemak als je een hand geeft, of het nu wel
of geen coronatijd is. En een knuffel, laat staan zoenen en andere
vormen van aanraken vraagt voorzichtigheid. Daarom is het goed om
daar met elkaar over te praten. Voorzichtigheid doet niet af aan het
belang van aanraking. We zijn wezens die door aanraking en groeten
erkenning en liefde geven aan elkaar. Dat heb ik in Zuid-Afrika
vooral ervaren na de kerkdiensten in Huis Horzion. In dat tehuis voor
gehandicapten preekte ik meerdere malen per jaar en na de dienst
stonden vele inwoners in de rij om een knuffel te geven. Die knuffels
waren altijd oprecht en vol liefde.
Er zijn een aantal manieren van groeten die ik niet mis in Nederland,
maar de knuffels van de inwoners van Huis Horizon wel!

Ds. Almatine Leene

Almatine Leene is predikant van de GKv Hattem-Noord
en is verkozen tot Theoloog des Vaderlands. Zij is
getrouwd en moeder van drie kinderen.

Agenda
------------

Kijk voor actuele informatie en
meer activiteiten in de agenda op
ditkoningskind.nl/agenda. Mist u
een activiteit? Laat het ons weten.

12 februari 2022
Themadag levend verlies
Een themadag in samenwerking met Mirjam van der Vegt.
De bijeenkomst gaat over levend verlies en de balans
tussen geven, ontvangen en loslaten. Voor (naasten van)
mensen met een beperking. Locatie: Bunschoten.
10:30 - 15:30 uur.

10 maart, 24 maart en 7 april
Opvoeden in verbinding
(Cursus Opvoeden 3.0) Je krijgt meer inzicht in wie jij bent
als opvoeder, wat jouw kind nodig heeft om tot bloei te
komen en hoe jullie samen een gezin vormen. 3 avonden
voor ouders met een zorgintensief kind. Locatie: Ede.
19:45 - 21:45 uur.

2 april 2022
Studiedag: Platform autisme in de kerk.
Thema: Jij, de ander en God. Voor (jong)volwassenen die
te maken hebben met autisme thuis: bij jezelf, je kind, je
partner, ouder(s) of broer/zus. 9.30- 15.45 uur.

6 april 2022
Online ontmoeting
Geloof en autisme. Deze bijeenkomst geeft ondersteuning,
biedt herkenning en geeft inzicht hoe autisme invloed kan
hebben op je geloof en geloofsbeleving. 19.30 – 21.00 uur.

14 mei 2022

Ontmoetingsdag voor mensen
met een licht verstandelijke beperking
Regio Noord:
Leer andere mensen kennen, doe samen leuke dingen,
bespreek wat je belangrijk vindt en leer van elkaar.
10.30 - 16.00 uur.

21 mei 2022

Regio Midden-Oost:
10.30 - 16.00 uur.

28 mei 2022

Regio Zuid-West:
10.30 - 16.00 uur.

16 maart, 30 maart, 13 april 2022
Online gespreksgroep
Aan de hand van verschillende thema’s bespreken we met
elkaar de invloed op het dagelijks leven wanneer je partner
autisme heeft. Voor partners van mensen met autisme.
20:00 - 21:30 uur.

kleur
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Afbeelding uitsnede
kunstuitleencollectie SpecialArts.nl
Auteur: Mieke Eissens, Kerstspel,
viltstift op textiel, 42 x 47 cm

Dit Koningskind
brengt samen
Dit Koningskind wenst je een bijzonder 2022 toe,
met gezondheid, geluk en verwondering omdat
Hij kwam, als kind zo klein.

Heb je
de kaart uit
onze vorige brief al
verstuurd? Wil je mee
r
kaarten ontvangen?
Ga snel naar samen.
ditkoningskind.nl en
wij sturen het naar
je op!

www.samen.ditkoningskind.nl

