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In de afgelopen maanden gingen meer dan 350 deelnemers met ruim 270 

vrijwilligers op vakantie met Dit Koningskind. Geweldig! Deze vakanties 

werden onlangs geëvalueerd met de teamleiders. Bij de opening van 

deze bijeenkomsten las ik een gedeelte uit Mattheus 25. Daar gaat het over 

het verschijnen van kinderen van de koning voor de Mensenzoon. Die zegt: 

‘Luister goed naar Mijn woorden: elke keer dat jullie iets goeds deden voor één 

van de gelovigen die hier naast Mij staan, deed je iets goeds voor Mij.’

Zie je het voor je?

Daar staan de vrijwilligers voor de Mensenzoon: Goed gedaan! Wat hadden 

jullie een waardevolle inbreng, om de vakantiedeelnemers een geweldige 

vakantie te bezorgen!

Zie je het voor je?

Daar staan de vakantiedeelnemers voor de Mensenzoon: Goed gedaan! Wat 

hebben jullie veel gegeven aan de vrijwilligers toen jullie samen op vakantie 

waren!

De vrijwilligers geven én ontvangen tijdens onze vakanties.

De vakantiedeelnemers ontvangen én geven tijdens onze vakanties.

Dit geeft weer waar Dit Koningskind voor staat. Samen zijn we kinderen van de 

Koning. Allemaal zijn we waardevol in Zijn ogen. Allemaal hebben we verschil-

lende vormen van beperkingen en allemaal hebben we de ander nodig. Als we 

verder kijken dan de beperking van de ander, zien we onze eigen beperking 

ook. Als we dat beseffen, dan geven we én ontvangen we van elkaar.

Dat is waardevol! 

Allemaal zijn we uniek, maar als kinderen van 

één Vader LEVEN we SAMEN!

Peter van den Enden
Directeur
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Expert aan 
het woord 
Samenwerken met 
zorgprofessionals 

Ben jij een brus?
Meld je aan voor de denktank!

Wij zijn op zoek naar volwassenen die een 
broer of zus hebben met een beperking. 
Ben jij of ken jij zo iemand? Laat het ons 
dan weten!

Samen met belangenvereniging Sien zijn wij 
de denktank brussen gestart. Twee keer per 
jaar komen we (online) bij elkaar om te praten 
over de vragen en behoeften van brussen en 
hoe wij als organisaties hierin een rol kunnen 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als 
het overnemen van de zorgrol. Wil jij hierin 
meedenken en je ervaringen delen?

Meld je dan direct aan via 
info@ditkoningskind.nl

Geven en 
ontvangen

Column 
door Ineke van der 

Mijden: Borrelen
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Uit de 
praktijk
Het verdriet achter 
de kinderwens 10

Dit Koningskind bedankt de volgende  
kerken/gemeenschappen voor hun bijdrage:

GKv: Aduard, Almere, Almkerk-Werkendam, Amersfoort-Emiclaer, Amersfoort-Zuid, 
Anna-Paulowna, Arnhem, Assen-Marsdijk, Assen-West, Axel, Barendrecht, Bedum, 
Bergentheim, Beverwijk, Bodegraven-Woerden, Breda, Brouwershaven, Buitenpost, 
Bunschoten-West, Capelle a/d IJssel-Noord, Capelle aan den IJssel-Z/W, Den Ham, 
Driebergen-Rijsenburg, Dordrecht, Dronten-Noord, Dronten-Zuid, Ede-Noord, Ede-
Zuid, Eindhoven, Eindhoven-Best, Emmen, Enschede-Noord, Enumatil, Ermelo, Gees, 
Goes, Gorinchem, Gouda, Groningen-Zuid/Helpman, Grootegast, Hardenberg-Baalder, 
Hardenberg-Baalder-Zuid, Harderwijk, Haren, Hoogeveen, Houten, IJsselmuiden, 
Kampen-Noord, Kantens, Katwijk, Krimpen a/d IJssel, Langerak (ZH), Leens, Leerdam, 
Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Loenen-Abcoude, Lutten, Monster, Mussel, Nieuwerkerk 
aan den IJssel, Nijkerk-Oost, Ommen-West, Pijnacker-Nootdorp, Putten, Rijnsburg, 
Rotterdam-Noord/Oost, Rouveen, ’s Gravenhage-C/Scheveningen, ’s Hertogenbosch, 
Smilde, ’t Harde, Ten Boer, Ten Post, Terneuzen, Tiel, Uithuizen, Urk, Utrecht-Centrum, 
Venlo, Vollenhove, Voorburg, Waardhuizen, Waddinxveen, Wezep, Winsum, Winsum-
Obergum, Zaltbommel, Zeewolde, Zeist-De Bilt, Zevenbergen, Zoetermeer, Zuidhorn, 
Zuidlaren, Zuidwolde (DR), Zwijndrecht, Zwolle-Berkum, Zwolle-Centrum, Zwolle-Noord. 
CGK/NGK: Arnhem. CGK: Ermelo, Hengelo, Oud-Beijerland, Scherpenzeel, Stadskanaal. 
CGKv: Nijmegen. Gereformeerde Kerk: Ede e.o. NGK: Alphen aan den Rijn. NGK/GKv: 
Heerde/Epe. NGKv: Maastricht, Neede de Schakel, Nijverdal. Protestantse Gemeente: 
Dordrecht Dubbeldam.

!

kleur  -  3  2  -  kleur 

4
‘Opgroeien 
met Jolien 

is hartstikke 
leuk’
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TEKST MARIËTTE WOUDENBERG  BEELD LOLKE BERGSMA

Opgroeien met een verstandelijk beperkte zus is voor 

Lotte, Suzanne en Thijs Bergsma uit Ede de normaalste 

zaak van de wereld. Het heeft volgens Thijs soms zelfs 

grote voordelen om haar brusje te zijn. “Je hoeft in de 

Efteling nooit uren in de rij te staan. Met Jolien erbij in 

de rolstoel krijgen we altijd voorrang.”

Jolien is lief en 
reuze grappig

D e drie zussen en hun broer zitten samen 
op de grote hoekbank in de huiskamer. 
Jolien (17) speelt met handpop Joep en 

kijkt in de ruit van de kamer naar zichzelf. Af en 
toe schatert ze het uit. Hoewel het niet hoeft van 
hun ouders, letten de brusjes allemaal een beetje 
op Jolien. Als hun zus naar het toilet gaat, roepen 
ze haar bij terugkomst in koor toe: “Jolien, handen 
wassen!”   

Jolien hoort er helemaal bij. Ze is het oudste 
kind in het gezin. “Ik weet dus niet anders”, 
zegt Suzanne (14) terecht. “Zolang ik me kan 
herinneren, is ze er al.” Broer Thijs (12) besefte 
eigenlijk pas dat het gezin waarin hij opgroeide 
anders was, toen er voor het eerst een vriendje 
kwamen spelen. “De jongen die ik uitnodigde, 
vroeg in het begin elke keer aan me: ‘Is Jolien er 
ook?’ Hij vond het met haar in huis spannend.”

Puzzelen
Jolien heeft het niveau van een tweejarige. Ze gaat 
vijf dagen per week naar een speciale school. Als 
ze thuis is, heeft ze veel zorg nodig. Het dagelijks 
leven met haar is soms ‘best puzzelen’, erkennen 
de brusjes. Maar ze vinden dat niet erg. “Ik heb 
nooit het gevoel dat ik tekort kom omdat veel 
aandacht van mijn ouders naar haar gaat”, zegt 
Lotte (16). “Als ik ergens mee zit, kan ik altijd bij 
papa en mama terecht. We doen soms bewust ook 
dingen zonder Jolien erbij. Als we twee weken met 
vakantie gaan, logeert Jolien bijvoorbeeld altijd 
een week bij opa en oma.”

Tot morgen!
Zolang Lotte, Suzanne en Thijs zich kunnen 
herinneren, helpen mensen van buiten mee in het 
zorgen voor Jolien. Dat betalen hun ouders vanuit 
het persoonsgebonden budget (PGB). Sinds dit 
jaar hebben Lotte en Suzanne zelf een kleine 
taak. “Op de avond dat papa en mama naar een 
bijbelstudie gaan, brengen wij Jolien naar bed”, 
lacht Lotte. “Tanden poetsen, pyjama aandoen. 
Ze wil tijd rekken door elke keer om een knuffel 
te vragen. En ze roept voor ze gaat slapen naar 
iedereen: ‘Tot morgen!’. ”

Fijne zus
Opgroeien met Jolien vinden ze hartstikke leuk. 
Volgens Lotte is Jolien een fijne zus. “Ze is lief en 
houdt erg van muziek.” Suzanne vult aan: “Ze kan 
soms zo de slappe lach krijgen dat ze niet meer 

kan stoppen. Ik vind haar ook reuze grappig. Hoe ze 
bijvoorbeeld reageert als papa aan de telefoon zit. 
Dat vindt ze niet leuk. De ene keer imiteert ze hem 
door net te doen alsof haar boekje een telefoon is, 
de andere keer pakt ze zijn mobieltje af.”

Elektrische tandem
De brusjes trekken graag met hun oudste zus 
op. Zo leren Lotte en Suzanne van papa om met 
de elektrische tandem te rijden, zodat ze straks 
tochten kunnen maken met Jolien. En Suzanne 
deelde zelfs jarenlang een kamer met haar. “Dat 
was heel gezellig. Pas toen ik naar de middelbare 
school ging, wilde ik een eigen plek.”

Stampen op de gang
Het enige wat Lotte, Suzanne en Thijs minder leuk 
aan Jolien vinden, is haar ochtendhumeur. “Zodra 
ze uit bed komt, begint ze al te stampen op de 
gang”, vertelt Thijs. “Vooral in het weekend vind 
ik dat balen, want dan kan ik niet uitslapen. Is ze 
chagrijnig, dan gaat ze aan je duwen en trekken. 
Doordeweeks wordt ze eigenlijk pas vrolijk als ze 
in de bus stapt om naar school te gaan. Zodra de 
deur dichtgaat, begint ze te lachen.” 

Spreekbeurt over Jolien
Wat het omgaan met Jolien hen echt leert, 
is mensen met een beperking met respect te 
behandelen. Lotte: “Ik merkte dat vooral in de 
lagere klassen van de middelbare school veel 
grapjes werden gemaakt over mensen met 
een beperking. Dat vond ik zo ‘offensive’, zo 
beledigend. Ik heb toen een spreekbeurt over 
Jolien gehouden. Dat maakte indruk. Vanaf die tijd 
kwamen er geen nare opmerkingen meer.” 

‘We doen bewust 
soms ook dingen 
zonder Jolien erbij’
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Wacht, even mijn hoofd uit 
een heel spannend boek 
halen. Het is hoogzomer. Het 
vakantiehuis in Spanje heeft, 
o enorme luxe, een zwem-
bad. Daar in de buurt lig ik, 
gedrapeerd op een bedje, 
lekker te lezen.

Zei hij borrelen? Grapjas, daar 
is het nog te vroeg voor.
O wacht…

Die gelijkenis uit de bijbel, over 
de bijzondere bron met het 
genezende water. Genezend 
voor degene die er als eerste 
inligt. Waar de verlamde man 
het water ziet/hoort borrelen 
maar (net) niet in de buurt ligt.

Mijn gedachten gaan alle kanten 
op. Dat mijn husband die link 
legt. Nog steeds legt. De wens 
is de vader van de gedachte. 
Ja, dat zou toch een schitterend 
wonder zijn zeg. Genezend 
water in Spanje. Of beter: Een 
genezende Gód door middel van 
simpel zwembadwater. Hoe was 
je vakantie? Nou… heb je me al 
zien rennen?

Dus ja hoor, ik hou het 
in de gaten. En met 
alle liefde sjouw ik jou 
naar de rand van het 
zwembad en kieper 
je het water in. En 
dat was voor de man 
uit het verhaal 
juist het 
probleem! 
Hij hoort 
het water 
borrelen, 
voelt de 

opwinding in zijn hart. Probeert 
hij misschien toch die kant op te 
tijgeren? Dan ziet hij de com-
motie om zich heen, uitzinnige 
vreugde bij een genezing. Te 
laat, wéér te laat... “Heer, ik heb 
geen mens!”

Niemand die hem optilt en naar 
de bron draagt, niemand die zijn 
wanhoop ziet, het verdriet na 
afloop. Wat moet de man zich 
oneindig alleen hebben gevoeld. 
Dat is ook direct zijn kreet naar 
Jezus: “Ik heb geen mens.”

De afgelopen tijd hoorde ik dit 
verhaal een paar keer, in een 
preek, in een korte overdenking. 
Mens naast mens. Met steeds 
de vraag: voor wie ben jij een 
medemens? Dat woord vind ik 
steeds mooier: medemens. Daar 
zit namelijk geen kwalificatie 
in, hangt geen énkel label aan. 
Mens naast mij, wat kan ik voor 
jou betekenen? En dat geldt 
voor beide kanten: Ik ben blij 
dat jij er bent, daar op die plek, 
naast mij. We lopen samen, 
soms ga jij voorop en volg 
ik, een ander keer help ik jou 
verder.

Ik ga nu voor mijn 
medemens iets te 
drinken halen. Iets 
met bubbels, dan 

borrelt er toch 
nog wat. 

“Zeg Pluk, als het water        
straks gaat borrelen, 

gooi jij mij 
er dan in?”

Column

Martine: “Regelmatig hoor ik 
ouders zeggen: ‘Ik wil niet 
zeuren hoor, maar…’ 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
kleding die het kind aan heeft. Moeder 
heeft een stapel nieuwe broeken in 
de kast van haar uithuiswonende kind 
gelegd, maar ziet het vervolgens alleen 
maar in die oude jeans rondlopen. De 
zorgprofessional merkt dat niet op. 
Die heeft immers al genoeg dingen 
die aandacht vragen. Maar wat als 
ze hier met elkaar het gesprek over 
durven aan te gaan? Dan wordt helder 
waarom de moeder die kleding zo 
belangrijk vindt. Welke overwegingen 
een zorgprofessional maakt. En welke 
wensen goed zijn om van elkaar te 
respecteren. Driehoekskunde heeft alles 
te maken met verbinden, vertrouwen 
en positie. Zorgprofessionals en ouders 
nemen de tijd en moeite om in elkaars 

schoenen te staan. Wat is ieders rol 
in de samenwerking? De duidelijkheid 
hierover is belangrijk voor het kind.”

Wat kan beter?
Driehoekskunde is een methode die 
is ontwikkeld door orthopedagoog 
Chiel Egberts. Deze methode neemt 
de hele samenwerking tussen ouders, 
zorgprofessionals en de cliënt 
onder de loep. Wat gaat goed in die 
samenwerking? En wat kan beter? 
Welke vragen spelen bij ouders en 
waarom? Ouders en professional 
hebben allebei een visie, hoe vinden 

ze elkaar hierin? En wat is ieders rol 
in het geheel? In een training waarin 
een casus letterlijk wordt uitgetekend, 
komen alle elementen aan bod, 
waardoor een goede basis voor 
samenwerking wordt gelegd.  

Het goede gesprek voeren
Martine: “Praten over de samenwerking 
tussen ouders en zorgprofessionals 
is altijd belangrijk. Ouders kennen 
hun kind het allerbeste, want ze 
trekken al een heel leven met elkaar 
op. Aan de andere kant zijn er de 
zorgprofessionals, die vanuit hun 
opleiding en werkervaring veel weten 
over goede zorg. Zij zijn vakmensen 
met veel verantwoordelijkheden 
en taken. Driehoekskunde is erop 
gericht om de basis te leggen voor 
een samenwerking vanuit vertrouwen, 
aandacht en erkenning voor ieders rol. 

Voor ouders die er moeite mee hebben 
om de zorg voor een kind echt toe te 
laten, is de belangrijkste boodschap: 
Je hoeft je kind niet los te laten!”

“Ouders vinden het soms lastig om bij 
zorgprofessionals op de juiste manier 
aan te kaarten wat ze nodig vinden 
voor hun kind. Aan de andere kant 
hebben zorgprofessionals meer dan 
vroeger te maken met mondige ouders 
en cliënten. Hoe blijf je als professional 
staan voor wat je weet en respecteer 
je tegelijkertijd de natuurlijke band en 
geschiedenis van de ouders en het 
kind? In de mooiste samenwerking 
geven ouders en zorgprofessionals 
elkaar het mandaat om mee te denken 
over het kind. Er vindt een natuurlijke 
afstemming plaats. Het draait niet meer 
om ‘ik bepaal’, maar om wat wij het 
beste vinden voor het kind.” 

De zorg voor je kind (deels) uit handen geven aan 

zorgprofessionals is moeilijk. Zien ze wel wat je kind 

nodig heeft? Luisteren en kijken ze genoeg? Een 

goede samenwerking tussen de zorgprofessionals, 

de ouders en het kind is goud waard, maar niet 

vanzelfsprekend. Consulente Martine van der Burg 

verdiepte zich jarenlang in de ‘driehoekskunde’ en 

deelt die kennis nu graag met Dit Koningskind. 

TEKST MARTINEKE POPPE  BEELD LIEKE VAN DER BURG

Driehoeks kunde
Voor een gouden samenwerking 
tussen ouders en zorgprofessionals

Martine van der Burg

Ineke van der Mijden werkt op het 
secretariaat van Dit Koningskind. 
Woont op drie kwartier ‘langs het 
water’ lopen van kantoor en komt al-
tijd thuis met mooie takken, bloemen 
of veertjes. Ineke ziet overal een 
verhaal in.

Expert aan het woord

Training Driehoeks methode

Wil je graag de goede gesprekken 
voeren met de zorgprofessionals 
waar jij mee te maken hebt? Op 23 
januari en 6 februari organiseren we 
twee cursusavonden over samenwer-
ken met de zorgverlener. Meld je aan 
via ditkoningskind.nl/agenda

‘Je hoeft je 
kind niet los 
te laten!’
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Puzzelen met Kleur

Vul iedere regel in volgens de 
gegeven omschrijving. Gelijke 
cijfers zijn gelijke letters. Voor 
de meeste antwoorden heb je 
deze Kleur nodig! Klaar? Dan 
lees je in de verticale balk de 
oplossing.

Veel puzzelplezier!

1. Lotte en Suzanne leren van papa om 
met de elektrische … te rijden

2. Zo heet de ervaringsdeskundige van 
de gespreksgroep op 31 januari: 
Hester …

3. Zijn vrouw veranderde in een 
zoutpilaar omdat ze tóch omkeek.

4. Over welke methode geeft onze 
consulent Martine een training?

5. Uit welk Bijbelboek komt de tekst 
‘Luister goed naar Mijn woorden: elke 
keer dat jullie iets goeds deden voor 
één van de gelovigen die hier naast 
Mij staan, deed je iets goeds voor 
Mij.’

6. ‘Jolien is lief en reuze …’

7. ‘…zijn we uniek, maar als kinderen 
van één Vader LEVEN we SAMEN!’

8. De nieuwe collega van Annemiek de 
Jonge zit in een … 

9. Ineke woont op drie kwartier ‘langs 
het …’ lopen van het secretariaat van 
Dit Koningskind. 

 
 
 

10. Hier was Ineke op vakantie

11. Ook dit jaar kun je via 
Dit Koningskind weer een unieke 
kerstkaart bestellen. Wat is de 
voornaam van de kunstenaar?

12. ‘Uw … is een lamp voor mijn voet en 
een licht voor mijn pad’.

13. In welke provincie ligt Ede?

14. Wat was de kreet van de verlamde 
man richting Jezus? ‘Ik heb geen…’ 

15. Met welke Engels woord geeft Lotte 
aan wat ze vindt van grapjes maken 
over mensen met een beperking?

16. Welk middel hielp de autistische 
vrouw bij het verwerken en 
accepteren van haar onvervulde 
kinderwens?

17. ‘Je hoeft je kind niet … te laten’

1 1 2 3 4

2 5

3 1

4 3 5 6 7 8 7 3

5 1 1 6

6 5 9 9

7 4

8 5 8 1

9 1 5

10 8 9 2

11 6 2 2 7

12 12 3

13 5 2 3

14 4 8

15 2 8

16 9 9

17 8

Varia

werkenbij.stichtingsprank.nl

Werken bij Sprank is meer dan zorg alleen. 
Vind dé baan in de gehandicaptenzorg waar je 

van betekenis kunt zijn vanuit je geloof.
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ADVERTENTIE

  Win twee kaartjes 
voor het MuZIEum  

Doe mee Maak deze 
puzzel en wie weet win jij twee 
kaartjes voor het MuZIEum in 
Nijmegen! In dit museum ontdek je 
zelf hoe het is om blind te zijn. 
Stuur je oplossing voor 13 januari 
naar info@ditkoningskind.nl of per 
post naar Dit Koningskind Post-
bus 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: ‘Naastenliefde’. De Philadelphia 
Bijbel gaat naar gezinshuis Cornet. 
Wij wensen hen veel leesplezier!

WIN!



Kijken door 
de ogen van 
de ander

Iets meer dan een jaar geleden kreeg ik een nieuwe 
collega. Het is er zo een die zich na een jaar al volledig 
onmisbaar heeft gemaakt. Ze heeft overzicht, werkt ge-

structureerd en kan met een lieve lach studenten in het gareel 
houden. Kortom, een top collega!

Naast het werkplezier dat ze ons brengt, heeft ze ook onze 
ogen geopend voor de manier waarop dingen in Nederland 
geregeld zijn voor mensen met een (fysieke) beperking. Onze 
collega zit namelijk in een rolstoel en allerlei onverwachte 
zaken zijn totaal niet op haar afgestemd. Natuurlijk had ik wel 
eens gehoord dat we te weinig rekening houden met mensen 
met een beperking, maar ik dacht eigenlijk dat dat niet over 
mijzelf ging of over de mensen om mij heen. Toen ze werd 
aangenomen heb ik dan ook helemaal niet nagedacht over 
haar beperking. En eerlijk gezegd vond ik het ook gewoon 
beter om daar niet mee bezig te zijn, dat was pas inclusief. 
Maar dat bleek al snel wat naïef. 

Ik was bijvoorbeeld heel blij dat ze met de lift naar boven kon, 
maar zij moet iedere keer iemand vragen om op het knopje 
te duwen. Ik vond het geweldig geregeld dat ze haar eigen 
aangepaste auto heeft, maar zij kon het parkeerterrein niet op 
omdat ze haar pas niet voor de slagboom kon houden. Ik was 
tevreden over de buitendeur die rolstoel-vriendelijk was, maar 
zij kon niks met de klapdeuren naar de centrale ruimte in ons 
gebouw. Bovendien ontdekten we al snel dat leuke betaal-
bare locaties voor onze jaarlijkse heidag veel minder mak-
kelijk te vinden waren als ze ook rolstoelvriendelijk moesten 
zijn. Idem voor een restaurantje in het centrum om af en toe 
samen te eten. 

In het afgelopen jaar leerden we allemaal wat vaker door de 
ogen van onze collega te kijken naar onze werkomgeving. 
We leerden dat inclusiviteit niet alleen zit in ‘verder kijken dan 
de beperking’ maar ook in ‘kijken door de ogen van de ander’ 
en dat het nodig is stem te geven aan wat je dan ziet. En 
dat we juist in een christelijke organisatie of kerk niet te snel 
mogen denken dat het met onze inclusiviteit wel goed zit. 

Pastoraal

Annemiek de Jonge (44) is teamleider van 

de opleiding Theologie en onderzoeker aan 

Hogeschool Viaa. Ze is getrouwd en heeft 

3 tieners.

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

23 januari 2023
Samenwerken met zorgprofessionals
Vanuit de Driehoekskunde (ontwikkeld 
door Chiel Egberts) geeft Martine van 
der Burg handvatten hoe je de juiste 
samenwerking vindt tussen ouder, kind en de 
zorgprofessional. Deze cursus bestaat uit twee 
avonden: 23 januari en 6 februari.

31 januari
Gespreksgroep voor volwassen 

kinderen van een ouder met ASS 
Onder leiding van professional en ervarings-
deskundige Hester Lever. De gespreksgroep 
bestaat uit vijf avonden: 31 januari, 14 februari, 
7 maart, 21 maart en 4 april.

2 februari
Gespreksgroep voor partners 

van mensen met ASS
Aan de hand van verschillende thema’s 
bespreken we met elkaar de invloed op het 
dagelijks leven als je partner autisme heeft. 
Vier avonden: 2 en 16 februari, 9 en 23 maart. 
Regio Zeeland (exacte locatie volgt).

11 februari
Ontmoetingsdag voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking
Leer andere mensen kennen, doe samen leuke 
dingen, bespreek wat je belangrijk vindt en leer 
van elkaar. Het thema is ‘Niemand is zoals jij!’. 
Regio Midden-Nederland, locatie: omgeving 
Amersfoort. 
—-----

1 april
Ontmoetingsdag voor vrouwen 

met ASS
Het thema is ‘Blij zijn met jezelf!’. Locatie: 
Zwijndrecht of Gorinchem. 

Dr. Annemiek de Jonge

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

kleur  -  11  10  -  kleur 

Onlangs belde Pim* ons op, hij was door zijn 
huisarts doorverwezen naar Dit Koningskind. 
Pim heeft een licht verstandelijke beperking en 

realiseert zich, nu hij ouder wordt, dat vader worden er 
voor hem niet in zit. Een pijnlijke ontdekking die hem veel 
verdriet doet. Hoe kan hij met dit verdriet omgaan? Hij 
heeft geen idee. Bonna besluit bij hem langs te gaan.

‘’Vaak worden dit soort gesprekken vermeden. Ouders vragen 
mij wel eens waarom ik zo’n gevoelig onderwerp aansnijd als 
ik weet dat het ook zoveel verdriet naar boven brengt. Maar 
juist omdat dat verdriet er zit, is het zo belangrijk om erover 
te praten. En de belangrijkste tip is dan: luisteren. Gewoon 
luisteren naar iemand zijn verhaal, zonder het te willen 
oplossen of uitleggen.’’ 

Dat is een enorme uitdaging weet Bonna. ‘’Maar toch ervaar 
ik iedere keer dat praten helpt bij het doorleven van wat 
iemand doormaakt. Net als bij Pim zorgen de gesprekken 
voor een stukje verwerking van het verdriet. Zijn situatie kan 
ik niet veranderen, maar hem leren omgaan met de situatie 
kan ik wel.’’

Dat het verwerkingsproces bij ieder mens anders verloopt, 
ervaart ze tijdens een bijeenkomst voor vrouwen met 
autisme. ‘’Tijdens de inloop kwam er een vrouw binnen met 
een pop in een draagzak. Ze wilde graag kinderen, maar 
had altijd te horen gekregen dat dat met haar autisme niet 
zou kunnen. Om beter te begrijpen waarom dit niet zou 
kunnen had ze een pop gekocht en verzorgde die alsof het 
haar eigen baby was. Zo kon ze ontdekken tegen welke 
grenzen ze aan zou lopen en ervaren hoe het is om moeder 
te zijn. Dit hielp haar bij het verwerken en accepteren van 
haar onvervulde kinderwens. Tegelijk bood de pop haar 
veel troost.’’

Bonna is geraakt door het verhaal van de vrouw. De 
veerkrachtigheid van deze mensen is bemoedigend en 
tegelijk hun verdriet zo confronterend. In de gesprekken 
en ontmoetingen die de consulenten faciliteren is het dan 
ook een terugkerend onderwerp. Wil je hier ook eens over 
doorpraten? Neem dan contact op met onze consulenten!

*Vanwege privacy redenen zijn de namen fictief

Levend verlies

Het verdriet achter  
de kinderwens

Een kinderwens hebben terwijl je weet dat deze door je beperking nooit 

in vervulling zal gaan. Het is een verdriet waar je je hele leven mee 

geconfronteerd wordt en een vorm van levend verlies die onze consulenten 

in de praktijk regelmatig tegenkomen.  

 

TEKST ANNE MOSTERT

Uit de praktijk

Hulp en advies? 
Onze consulenten  
helpen u graag! 
 

Martine van der Burg 
06 - 137 667 64

m.vdburg@ditkoningskind.nl

Bonna van der Wijngaard
06 - 134 165 06

b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl



samen.ditkoningskind.nl 

Wie verras jij
dit jaar met 

een leuke 
 kerstkaart?

Bestel nu gratis jouw unieke kerstkaart 
via samen.ditkoningskind.nl!

Deze kerstkaart is gemaakt 

door Johanneke van Nus, 

vakantiedeelnemer bij Dit 

Koningskind. Johanneke 

tekent en schildert Bijbelse 

verhalen bij Galerie Atelier 

Herenplaats. Haar werk is 

vaak te zien in exposities, 

zelfs in New York en Japan! 

Voor jou!


