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Dat is de slogan die de gemeente 
Beesel gebruikt. En niet zomaar. 
Deze is geïnspireerd op de bijzonder 
actieve gemeenschap. Naast de vele 
verenigingen en organisaties, zijn 
ook veel inwoners zich bewust van de 
betekenis van het woord ‘samen’. Zij 
doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. In 
deze krant staan veel voorbeelden van 
hoe wij het in onze gemeente allemaal 
gewoon samen doen. Laat u inspireren!

We doen 
het 
gewoon 
samen!

Krachten bundelen
In Beesel doen we het gewoon samen. Dat is 
natuurlijk heel erg mooi en niet altijd makkelijk. 
Want verschillende mensen willen verschillende 
dingen en hoe kun je juist die krachten bundelen? 
Dementievrijwilligers Jeu en Rini Denessen en 
vrijwillig contactpersoon Marlies Heijmans laten 
zien hoe verschillende talenten bij kunnen dragen 
aan één doel: het ondersteunen van mensen met 
dementie en hun netwerk. Maar hoe weet je wat 
je talent is? Door het te ontdekken. De gemeente 

Beesel en het Jeugdcultuurdfonds vinden het 
belangrijk dat weinig geld niet in de weg staat bij 
het ontdekken van talent. Kinderen uit gezinnen 
met een minimuminkomen kunnen een fi nanciële 
bijdrage aanvragen om toch mee te kunnen doen 
en – wie weet – culturele talenten te ontdekken 
en ontplooien. Zoals kunstschilders Puck Peters, 
Emma Quicken en Samantha de Bodt, die afgelo-
pen najaar in de bieb exposeerden. 
Mooie voorbeelden van krachten bundelen is het 

groepje moeders met kinderen en/of een partner 
met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of het 
nieuwe initiatief van Carolien Schaeff er en Sylvia 
Kunze, voor vrouwen en (alleenstaande) moeders 
in de bijstand. Zij laten allemaal zien dat elkaar 
helpen helpt! En eigenlijk ook hoe moeilijk hulp 
vragen soms is. Dat weten Truus en Martin Koch 
ook. Zij hebben door lichamelijk tegenslag ge-
leerd om te blijven geloven dat je mee mag doen, 
voor eigen keuzes te staan en hulp te vragen. 

Omdat hun leven hen ertoe gedwongen heeft en 
omdat ze merken dat samen toch echt beter gaat 
dan alleen. 

Kortom: laat je inspireren door de krachtige 
verhalen van de mensen die in onze gemeente 
wonen, werken en leven. De kracht van samen is 
bij ons allemaal aanwezig; in onszelf, in ons huis, 
in onze straat, in onze gemeente. Daar zijn we 
bijzonder trots op!

Wmo
Het doel van de Wmo is: iedereen kan 
meedoen in de samenleving. Soms 
geholpen door familie of vrienden, waar 
nodig met steun van de gemeente.

Jeugd
In de jeugdzorg praten we met de 
jongeren en hun omgeving. Uitgangspunt 
is: 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur.

Participatie 
De invoering van de Participatiewet 
betekent dat de WWB, de WSW en de 
Wajong zijn samengevoegd. Uitgangspunt 
is: ‘iedereen doet mee’.

Dit is Emma. Het allerliefste schildert ze. En dat doet ze dus ook vaak. En goed, want samen met een aantal collega-schilders had ze eind vorig jaar een expositie in de bibliotheek in Reuver. 

Omdat PSW 60 jaar bestaat en dat vierde met een reizende expositie: door de ogen van… 

samen met Emma
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Ideeënbus Pro Vita 
Burgerparticipatiegroep Pro Vita behartigt 
de belangen van onze inwoners voor 
goede en betaalbare zorg. Praat mee 
en deel uw ervaringen en wensen in de 
ideeënbus in Pro Vita.

Dementievrijwilliger worden?
Dat kan! Neem voor meer informatie gerust 
contact op met Marlies Heijmans via:  
06 - 46 76 60 70. U kunt ook bij haar terecht 
wanneer u zorg zoekt voor iemand met 
dementie.

Veilig thuis 
Een veilig thuis voor iedereen. Voor het 
doen van een melding, vragen van (vrij-
blijvend) advies en voor hulpverlening 
voor uzelf en uw omgeving: 0800 - 2000 en 
www.vooreenveiligthuis.nl

Samenlevingsloket
Eén van de terugkerende ideeën uit 
de ideeënbus was meer privacy in het 
Samenlevingsloket. Na een verbouwing in 
april is dat gerealiseerd! 

Synthese
Sinds 1 januari 2016 voert Synthese het 
welzijnswerk in onze gemeente uit. De 
medewerkers van Synthese zijn flink aan de 
slag om passende ondersteuning aan de 
inwoners van de gemeente Beesel te bieden. 
Zij werken vanuit Pro Vita en de kernen 
Beesel, Reuver en Offenbeek. Voor meer 
informatie over de organisatie Synthese en 
hun activiteiten, kijk op samenmetbeesel.nl of 
synthese.nl.

Uitleenpunt 
zorghulpmiddelen
De BurgerParticipatieGroep (BPG) ontving 
signalen dat er behoefte is aan een 
uitleenpunt voor zorghulpmiddelen in onze 
gemeente. Zij hebben daartoe het initiatief 
genomen tot een werkgroep binnen Pro Vita. 
En met succes.
Inwoners van de gemeente Beesel kunnen 
sinds 23 mei dicht bij huis zorghulpmiddelen 
lenen. In het uitleenpunt zorghulpmiddelen 
van Medipoint kan men terecht wanneer 
tijdelijk in de thuissituatie een hulpmiddel 
nodig is, bijvoorbeeld bij verpleging of 
revalidatie na herstel van ziekte of in 
verband met zwangerschap en bevalling. 
Zorgverzekeraars hebben een pakket 
vastgesteld van uitleenhulpmiddelen 
die gratis gebruikt kunnen worden voor 
maximaal 26 weken. Het gaat o.a. om een 
rolstoel, toiletstoel, douchekruk, douchestoel, 
bedverhogers, rugsteun, dekenboog, 
ondersteek, toiletverhoger en drempelhulpen. 
Loophulpmiddelen worden niet vergoed door 
de zorgverzekeraar, maar kunnen worden 
gehuurd. Het uitleenpunt is geopend op 
maandag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 
13.00 uur en is gevestigd in Pro Vita  
(Broeklaan 4b, Reuver).

Ontmoetingsplek 
voor minima
De ideeën waren er al langere tijd, maar sinds 
april is het echt waar: Carolien Schaeffer en 
Sylvia Kunze hebben onder de naam ‘Embrace 
your dreams’ (omarm je dromen) een wekelijks 
ontmoetingsmoment voor vrouwen die in de 
bijstand zitten en moeite hebben om het hoofd 
boven water te houden houden, opgericht. 
Vanwege minimale financiële middelen, maar 
ook wegens onder meer eenzaamheid. Carolien 
en Sylvia geloven dat het mogelijk is om het 
heft in eigen hand te nemen en het leven, 
hoe zwaar het ook is, bij te sturen. Daarom 
zoeken ze elkaar en andere vrouwen in een 
vergelijkbare situatie op. Niet alleen hebben 
ze gezellige ochtenden, ze helpen elkaar waar 
mogelijk. Alle vrouwen die willen zijn welkom; 
iedere donderdagochtend in de buurtkamer 
van gebouw Hortus (in Bösdael). 
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Dementievrijwilligers  
zorgen voor de kleine  
geluksmomentjes

De meeste dementievrijwilligers zijn óók ervarings-
deskundigen. Ze weten hoe het is om voor een 
partner, ouder of ander familielid met dementie 
te zorgen. Ze weten hoe zwaar dat kan zijn en hoe 
welkom een zorgeloos uurtje voor jezelf. Ze weten 
dat er ook mooie momenten zijn. Maar persoonlij-
ke ervaring is geen voorwaarde; iedereen heeft zijn 
eigen motivatie om dementievrijwilliger te worden 
en iedereen wordt opgeleid. Marlies Heijmans en 
Jeu en Rini Denessen zetten zich alle drie vrijwillig 
in voor mensen met dementie. 

De juiste mensen koppelen
Dementievrijwilligers helpen mensen met de-
mentie en hun mantelzorger. Dat doen ze door er 
te zijn. Meestal een paar uurtjes per week gaat de 
vrijwilliger naar de hulpvrager toe. Om koffie te 
drinken. Of om te wandelen, bijvoorbeeld. Of om 
muziek te maken, de krant te lezen of te schaken. 
Marlies: ‘Het gaat om betekenisvol contact. Een 
moment om er met aandacht voor iemand te zijn 
en een fijne tijd samen te hebben.’ Rini: ‘Wij zijn er 
eigenlijk voor het happy hour.’ 
Marlies is vrijwillig contactpersoon in onze 
gemeente. Zij brengt vraag en aanbod zo goed 
mogelijk bij elkaar. ‘We hebben op dit moment 

meer zorgvragen dan vrijwilligers. Toch kijk ik bij 
elke nieuwe vrijwilliger allereerst of iemand kan 
bieden wat we vragen. Want je moet wel in balans 
zijn en je grenzen kunnen bewaken. En voldoen-
de tijd hebben. Als dat zo is kijk ik naar een zo 
goed mogelijke match. Wat past in iemands leven 
op dat moment? Welke gedeelde interesses heb-
ben we al in beeld? Het kan natuurlijk altijd dat 
de klik er toch niet is. Dan ronden we het traject 
zorgvuldig af en kijken we verder.’ 

Leergierig
Jeu en Rini Denessen hebben na de cursus 
dementie voor mantelzorgers de cursus demen-
tievrijwilliger gevolgd. Jeu: ‘Het is heel interessant. 
Die materie, dat iemand aan het eind van zijn 
leven weer terug jong wordt, vind ik fascinerend.’ 
Het begeleiden van mensen met dementie vraagt 
boven alles om afstemmen. Marlies: ‘Op het 
moment dat een dementievrijwilliger bij iemand 
thuis komt, is hij of zij er voor de zorgvrager en 
mantelzorger. Vaak gewoon door er met aandacht 
te zijn.’ Rini: ‘Het is fijn om van betekenis te kun-
nen zijn. Natuurlijk doe ik het voor de ander, maar 
óók voor mezelf. Ik ga ook nog altijd tweeweke-
lijks langs bij een oud-gast van de Zonnebloem. 

Als ik binnenkom zegt ze al hoe blij ze is dat ik er 
ben, en ook ik geniet van die momenten dat we 
samen op het terras bij Luxor zitten.’ 

Even op adem komen
Dementievrijwilligers communiceren met de 
trajectbegeleider van de cliënt. Ze zijn dus echt 
onderdeel van de zorgketen. Marlies: ‘Het gaat 
ook niet alleen om het er zijn voor de hulp vrager; 
dementievrijwilligers vormen ook vaak een 
klankbordfunctie voor de mantelzorger.’ Rini: ‘Het 
verschil met zorgen voor iemand uit de familie is 
de afstand. Als dementievrijwilliger kijk je anders 
tegen de situatie aan.’ Jeu: ‘Je leert de persoon op 
dat moment kennen en weet niet hoe iemand 
vroeger was. Dat maakt al een groot verschil. Die 
afstand maakt het lichter.’ Marlies: ‘Daar let ik dus 
op: kan iemand die afstand bewaren? Het is heel 
belangrijk om grenzen te hebben in wat je doet 
en hoe vaak. Een dementievrijwilliger helpt niet in 
het huishouden en doet ook geen zorgtaken. Een 
dementievrijwilliger is er voor de kleine geluksmo-
menten voor hulpvrager en mantelzorger.’ Rini: 
‘Dat de mantelzorger in vertrouwen even weg kan 
gaan en tijd voor zichzelf heeft.’ Jeu: ‘En voor de 
schwung. Gewoon, dat net een beetje extra.’

samen met Marlies, Jeu en Rini

samen met Synthese

Jeu en Rini Denessen in gesprek met vrijwillig contactpersoon Marlies Heijmans
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Bijzondere bijstand
Soms moet u kosten maken die u niet 
(helemaal) kunt betalen. Misschien is 
bijzondere bijstand dan voor u mogelijk. 
Informeer vooraf bij het samenlevingsloket 
(team werk en inkomen)

Gewoon samen
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmis-
baar in een betrokken samenleving. Stuur 
eens een kaartje naar een mantelzorger of 
vrijwilliger die je kent om hem of haar te 
bedanken.

Veilig thuis 
Een veilig thuis voor iedereen. Voor het 
doen van een melding, vragen van (vrij-
blijvend) advies en voor hulpverlening 
voor uzelf en uw omgeving: 0800 - 2000 en 
www.vooreenveiligthuis.nl
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Als ik binnenkom zegt ze al hoe blij ze is dat ik er 
ben, en ook ik geniet van die momenten dat we 

vrager; 

klankbordfunctie voor de mantelzorger.’ Rini: ‘Het 
verschil met zorgen voor iemand uit de familie is 
de afstand. Als dementievrijwilliger kijk je anders 
tegen de situatie aan.’ Jeu: ‘Je leert de persoon op 

vroeger was. Dat maakt al een groot verschil. Die 
afstand maakt het lichter.’ Marlies: ‘Daar let ik dus 
op: kan iemand die afstand bewaren? Het is heel 
belangrijk om grenzen te hebben in wat je doet 
en hoe vaak. Een dementievrijwilliger helpt niet in 
het huishouden en doet ook geen zorgtaken. Een 
dementievrijwilliger is er voor de kleine geluksmo-

‘Dat de mantelzorger in vertrouwen even weg kan 

‘Zingen helpt om 
vrolijk te zijn’
‘Als er iets moeilijk is, dan ga ik zingen. Het helpt me om weer vrolijk te worden.’ Luna 
Clerx (9) heeft zangles bij Tamara Berg in Reuver. Muziek is belangrijk voor haar, zegt 
ze. Ze zingt de hele dag. ‘Het liefst Nederlandse liedjes. Die leer ik tijdens de les. Als 
ik thuis oefen dan worden de klanken mooier en gaat het zingen steeds makkelijker.’ 
Luna is één van de twee jeugdige zangeressen die optreden tijdens de kick off van 
het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Beesel in The Rock Station. Zij lieten, samen 
met Sandra en Yentl van PUUR theater, die de trailer van hun zelfgemaakt film pre-
senteerde, zien en voelen wat cultuur voor jongeren kan betekenen. 

Cultuur voor  iedereen in Beesel
Het Jeugdcultuurfonds gelooft dat kunst goed is voor alle kinderen. Het ontwikkelen 
van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten 
zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratie-
vermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. 
Een kind dat danst, tekent of zingt, voelt zich vaak gelukkig. En een kind dat lekker in 
zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. 

De gemeente Beesel wil dat alle kinderen en jongeren in haar gemeente zo veel 
mogelijk mee kunnen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Naast het Jeugdsport-
fonds is er daarom nu het Jeugdcultuurfonds; een financiële bijdrage voor kinderen 
uit een gezin met een laag inkomen om bijvoorbeeld bij een vereniging op theater-, 
muziek-, dans- of schilderles te gaan.

Het Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit ge-
zinnen met een laag inkomen mee kunnen doen aan culturele lessen en activiteiten of 
lid kunnen worden van een vereniging. Rob Janssen is coördinator Jeugdcultuurfonds 
Limburg. Hij is een tevreden man: ‘We zijn eind 2014 begonnen in Limburg. Beesel is 
de elfde gemeente die zich aan het Jeugdcultuurfonds verbindt. Natuurlijk hebben we 
nog terrein te winnen, maar het is mooi om te zien dat Beesel meedoet.’ 

Hoe werkt het?
Rob Janssen: ‘De werkwijze is hetzelfde als bij het Jeugdsportfonds. Ouders en jon-
geren kunnen via een intermediair een aanvraag doen. Intermediairs in de gemeente 
Beesel zijn te vinden via het samenlevingsloket (gezinscoaches en consulenten Werk 
en Inkomen van de gemeente Beesel, enkele leerkrachten op scholen en welzijns-
organisatie Synthese). Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het lesgeld direct 
betaald aan de lesgever.’ 

Cultuur voor alle kinderen
Is cultuur wel zo belangrijk? ‘Ja, ik zou het zeker alle kinderen aanraden,’ zegt Luna. 
‘Als ik zing, en dat is eigenlijk de hele dag, dan ben ik vrolijk en heb ik plezier. Ook bij 
een optreden, zoals nu. Ja, het is wel spannend, maar ik ben niet echt zenuwachtig.’ 
Dat is ook niet nodig. Ze zingt met ‘Je hebt een vriend’ de sterren van de hemel. 

Intermediair worden?
Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is 
een potentiële intermediair. Ziet u in uw werk regelmatig kinderen uit gezinnen waar 
thuis geen geld is voor lessen op kunst- en cultuurgebied (of voor een lidmaatschap 
van een sportvereniging)? Word dan intermediair. Kleine moeite, groot effect! U hoeft 
zich slechts één keer aan te melden om als intermediair een aanvraag te kunnen 
indienen. Als u al intermediair bent voor het Jeugdsportfonds, bent u vanzelf ook 
intermediair voor het Jeugdcultuurfonds. Als intermediair kunt u eenvoudig online 
een aanvraag doen voor een bijdrage in het lesgeld. Hoe meer intermediairs, hoe 
meer kinderen we kunnen helpen.

Aanvraag doen?
Neem dan contact op met het samenlevingsloket. Dat kan iedere werkdag tussen 
9.00-10.30 uur door een bezoek aan het loket (Broeklaan 4, Reuver) of via  
077 474 9292. Mailen kan natuurlijk altijd: samenlevingsloket@beesel.nl. 
Kijk voor meer informatie op: www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/limburg/ 

Jeugdcultuurfonds als aanvulling op Jeugdsportfonds

Expositie kunstenaars PSW  
in Reuverse bibliotheek

Door de ogen van…
Natúúrlijk was het een beetje spannend, de ope-
ning van de tentoonstelling ‘Door de ogen van…’ 
Maar boven alles was het leuk en gezellig. Want 
PSW bestaat 60 jaar, dus het is feest. In dat kader 
organiseert PSW een reizende tentoonstelling 
door tien Noord- en Midden-Limburgse gemeen-
ten. De aftrap was op vrijdag 27 november in de 
gemeente Beesel. In de bibliotheek om precies 
te zijn. Daar, tussen de boeken, verzamelden zich 
die middag cliënten, ouders en medewerkers 
van PSW en andere partners om de tentoonstel-
ling te openen. 

Beeselse kunstenaars
Het was Erwin Kreugel (teamleider AC Reuver) 
die iedereen welkom heette, speciaal de aan-
wezige kunstenaars en wethouder van cultuur 
Ton Reijnders, die met een hartelijke inleiding de 
tentoonstelling officieel opende. De wethouder 
benoemde hoe mooi het is als kunst door mensen 
gedragen wordt. En hoe speciaal het is dat drie 
kunstenaars uit de gemeente Beesel komen: Puck 
Peters, Emma Quicken en Samantha de Bodt. Zij 
werden uiteraard in het zonnetje gezet. 

Gemeentehuis 
Het is Pucks eerste expositie en eerste tentoon-
stellingsopening, dus ja, een beetje spannend 
vond hij het van tevoren wel. ‘Maar nu vind ik 
het vooral leuk!’ Puck heeft speciaal voor de 
wethouder een schilderij van het gemeentehuis 
gemaakt, dat inmiddels op zijn werkkamer prijkt. 
‘Gewoon zoals ik dat altijd doe. Eerst tekenen 

hoe het eruit ziet. Daarvoor heb ik een foto van 
internet gebruikt. Als het getekend is, dan begin 
ik de achtergrond te schilderen en daarna de rest. 
Als alles goed is, dan maken we nog zwarte lijnen. 
Samen met Mieke, zij helpt altijd.’ Of het schilderij 
dan af is? Nee. Nog niet helemaal. ‘Onderin schrijf 
ik als het klaar is nog mijn naam.’

In opdracht
Schilderen en kleuren doet Emma het allerliefst. 
‘Ik schilder alles, het maakt mij niets uit. Er hangt 
een groot schilderij van mij in de tentoonstelling.’ 
Als wethouder Reijnders haar vraagt of hij haar 
schilderijen ook kan kopen denkt Emma even 
na: ‘Ja, als je ze mooi vindt dan kan dat wel.’ Het 
zou niet de eerste keer zijn dat iemand graag een 
schilderij van Emma wil hebben. Haar broer, die 
binnenkort gaat verhuizen, heeft haar ook al ge-
vraagd om iets te maken voor in het nieuwe huis. 
Natuurlijk wil ze dat, want had ze al gezegd dat ze 
het allerliefste schildert?

Gewoon samen
Deze tentoonstelling is niet alleen feestelijk en 
mooi, maar ook een voorbeeld van ‘gewoon 
samen’werking tussen bibliotheek en PSW. En hoe 
kunst mensen kan verbinden. Want bezoekers van 
de bieb reageerden meteen enthousiast op deze 
tijdelijke en bijzonder kleurrijke aanwinst. Net als 
de aanwezige kunstenaars, ouders, cliënten en 
medewerkers. Zoals één van de cliënten tegen 
Puck zei: ‘Goed gedaan, man. Ik ben echt trots op 
je!’ En zo is het.

Puck overhandigt zijn schilderij aan wethouder Ton Reijnders
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Uitgave
Gemeente Beesel, 2016

Opmaak en druk: 
Weemen Grubbenvorst.

Oplage 
7000 stuks, huis aan huis verspreid in de 
gemeente Beesel.

Bemoeizorg
Maakt u zich zorgen over iemand op het 
gebied van bijvoorbeeld zelfverzorging, 
psychische problemen of verslavingspro-
blematiek? Dan kunt u contact opnemen 
met Rik Korsten: 06 24 35 69 95.
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Samenlevingsloket

Ondersteuning
(Backoffice)

Gemeente Beesel

Gezinscoaches

Sociaal wijkteam

team Werk en inkomen

Vragen? Neem contact op!
Samenlevingsloket
Broeklaan 4 
5953 NB Reuver
077 474 92 92
samenlevingsloket@beesel.nl
Openingstijden: 
iedere werkdag 9.00 - 10.30 uur

Gemeente Beesel
Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver
077 474 92 92
info@beesel.nl
www.beesel.nl
www.samenmetbeesel.nl

Krachtenbundel
Martin en Truus Koch werden door wet-
houder Bram Jacobs geïnterviewd voor de 
regionale Krachtenbundel; een kleurrijke 
verzameling persoonlijke en openhartige 
levensverhalen die vertellen hoe iemand de 
kracht uit het leven haalt. Oók, of misschien 
wel juist als dat niet vanzelfsprekend is. 
Zoals bij Truus en Martin Koch, die allebei 
te maken hebben met flinke lichamelijke 
tegenslag, en die ondanks dat optimistisch 
blijven en van het leven en elkaar genie-
ten. Want dat is het belangrijkste: dicht bij 
elkaar blijven en geloven dat je de moeite 
waard bent. 

Lees vanaf 22 juni het hele verhaal en 
download de krachtenbundel op reelle.nl

samen met moeders

Groep voor moeders van kinderen met ASS

Elkaar helpen is het doel
‘Hoe zouden andere moeders omgaan met het autisme van hun kind(eren) 
en/of partner?’ Dat vroeg Yvonne Bonke zich een tijd geleden af. Ze wilden 
het er graag met anderen over hebben, maar voelde zich niet bij machte om 
zelf een groep te starten. Gezinscoach Nancy Jansen had de vraag echter 
goed verstaan en voelde eenzelfde behoefte bij meerdere moeders. Dus 
startte ze een groepje voor moeders van kinderen en/of partners met een 
Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De eerste tijd zou Nancy de groep begelei-
den en uiteindelijk is het doel om er een zelfhulpgroep van te maken.

Voorbereiden
Er zijn vijf of zes moeders die meedoen. De meesten heeft Nancy zelf bena-
derd, anderen zijn aangesloten vanuit een oproep in 1Beesel. De groep komt 
ongeveer één keer per maand bij elkaar. Nancy Jansen: ‘Vóór de start van de 
groep heeft iedereen een vragenlijst ingevuld, onder andere met onderwer-
pen waarover het zou moeten gaan. Uit die onderwerpen kies ik steeds een 
thema dat centraal staat. Het kan gaan over bijvoorbeeld het invullen van 
vrije tijd, het bieden van structuur of communiceren met je kind of part-
ner.’ Yvonne Bonke: ‘Nancy laat het thema een week van tevoren weten. Zo 
kunnen we ons voorbereiden. Onze zoon is bijvoorbeeld al een stuk ouder 
dan de kinderen van de meeste moeders; dat betekent dat ik het meeste al 
doorgemaakt heb. Ik kan dan tips delen over wat ons geholpen heeft.’ 

Elkaar helpen 
Nancy: ‘Uiteindelijk willen we dat het een zelfhulpgroep wordt. Nu bege-
leid ik de avonden nog.’ Yvonne: ‘Het helpt wel om een kijkje in de keuken 
te geven aan en te krijgen van anderen. Daar praten we dan ook over. En 
uiteindelijk kiest iedereen zelf hoe ze het vorm wil geven.’ De behoefte aan 
informatie uitwisselen wordt breed gedragen in de groep. Maar ook het 
delen van de eigen beleving is onderdeel van de avond. Dat kan zwaar en 
confronterend zijn en tegelijkertijd ondervinden de moeders hierin steun 
aan elkaar. Daarnaast delen de moeders graag praktische tips. Nancy: ‘Daar 
is Yvonne heel sterk in; zij heeft veel al meegemaakt en denkt daarom graag 
mee met anderen moeders.’ Yvonne: ‘We hebben er nooit een geheim van 
gemaakt dat onze zoon autisme heeft. We hebben zelf ook altijd hulp en 
ondersteuning gevraagd en daardoor veel geleerd. Het gaat heel goed met 
hem; hij heeft zijn rijbewijs, gaat naar school. We hebben hem zo veel moge-
lijk proberen voor te bereiden op de echte wereld. En natuurlijk voel ik me bij 
sommige manieren van opvoeden meer thuis dan bij andere; dat is ook uit-

proberen. Daar hebben we het in de groep ook over. Voor een bijeenkomst 
over bijvoorbeeld omgaan met feestdagen zoek ik dan ook dingen op. Het is 
mooi om terug te horen dat sommige moeders er tips van hebben gebruikt.’ 

Vraaggericht
Zelf zou Yvonne nog wel meer behoefte hebben een gesprek, met moeders 
van kinderen meer in de leeftijd van haar zoon. Yvonne: ‘De andere moeders 
hebben allemaal jongere kinderen en zijn dus ook bezig met andere thema’s. 
Bij het uitzoeken wat onze zoon allemaal extra moet doen voor het rijbewijs, 
had ik wel graag steun gehad van anderen. Daar zou voor mij nog wel een 
behoefte liggen, om met moeders in contact te komen met oudere kinderen.’ 
Het is vooralsnog aftasten: waar liggen de behoeftes? Hoe vaak? Wanneer? 
Waarover? Mag het alleen ontspannen een ijsje eten op het terras zijn of 
niet? En wat willen we ermee bereiken? Met dat soort vragen is de groep nu 
bezig: waar is behoefte aan, wie wil wat in welke frequentie? Wie kan elkaar 
op welke manier helpen en ondersteunen? Nancy heeft er vertrouwen in: 
‘Elkaar helpen is de meerwaarde.’

Gezinscoach Nancy Jansen
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