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Colofon

Ze was –liftend– teruggevonden door de politie. In mijn vorige baan 

was ik verantwoordelijk voor een gesloten afdeling voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Op een dag liep een cliënt weg van 

de dagbesteding. Ze was daardoor een gevaar, vooral voor zichzelf. 

Er was niet veel personeel die dag, daarom haalde ik haar weer op. 

Ze zit rechts achterin mijn auto, deuren op het kinderslot. 

Soms slaat of krabt ze opeens in dit soort situaties. Het kan een 

risico zijn wat ik doe. Ik rijd met één oog op de weg en één oog in 

de binnenspiegel. Maar ik kan geen twee dingen tegelijk. Ik rijd door 

rood en word geflitst. ‘Oh no!’, zeg ik. Zij heeft het gezien. Ze voelt 

de situatie haarfijn aan en lacht naar me in de binnenspiegel, 

een tikje spottend. Toch is er iets gebeurd, tussen haar en mij. 

Zij baalt dat ze wordt teruggehaald. Ik baal dat ik € 230 armer ben. 

Contact. We lachen. De spanning vloeit weg. 

Het gesprek wordt serieuzer. Over hoe moeilijk het is God te 

gehoorzamen, wat dat precies is. Over Jezus en vergeving.

Zij is de persoon met de beperking, ik de manager die haar tegen 

haar wil weer terugbrengt naar de instelling waar ze woont. Een 

enorm ongelijke rol. Toch zijn we beiden boven alles gewoon een 

mens, geschapen, voor God evenveel waard. Dat voel ik even heel 

intens. Zij lijkt het ook te beseffen.

Heer, soms denken we dat onze eigenwaarde afhangt van plek die 

we krijgen. Maar we zijn beiden kwetsbare mensen, beiden kostbare 

zielen. Daar kunnen we niet voor weglopen. 

Jan Pieter Mostert
Bestuursvoorzitter

Gedurende de periode dat ‘Dit Koningskind’ nog geen 

nieuwe directeur heeft schrijft Jan Pieter deze column.
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‘Licht doordringbaar’ door Bernard Vink

Zelf vermoedt ze dat haar angsten komen door zuur  -
stofgebrek bij haar geboorte. Ze kan zich nog herin-
neren dat ze als klein kind al angstig was. Gelukkig 
gaan ze er op ’s Heerenloo wel mee aan de slag door 
haar cognitieve therapie te geven. Daarnaast heeft 
Erica een grote steun en toeverlaat in haar cavia 
Blackie. “Het beestje voelt precies aan wanneer ik me 
niet goed voel. Blackie kan een hele tijd bij me liggen 
zonder zich te verroeren en dat maakt me rustig.”

Hond van haar moeder
De grote liefde voor dieren is er nog steeds. Ze voelt 
dieren precies aan. Zelfs de hond van haar moeder 
is dol op haar. Ze lacht: “Als ik er ben, heeft mijn 
moeder niets meer over haar te zeggen. Ze jankt en 
blaft als ik kom en net zo goed als ik wegga. De hond 
moet altijd een paar dagen bijkomen als ik er een 
weekend ben geweest.”

Kinderboerderij
Erica is in al die jaren ook bewust niet van werk 
veranderd. Ze vindt het gewoon veel te leuk. Net als 

destijds is ze actief op de kinderboerderij en verzorgt 
ze de tropische vogels in de volière. “Dit is mijn lust 
en mijn leven,” glundert ze. “Ooit heb ik een paar 
dagen geprobeerd iets anders te doen. Dat was 
een drama. Ik ging huilend naar mijn werk en kwam 
huilend thuis. Hier sta ik om tien voor negen al voor 
de deur als ik om negen uur moet beginnen.”

Donkere bril en rugklachten
Het liefste zou Erica altijd buiten bezig willen zijn met 
dieren. “Maar helaas laat mijn lichaam dat niet toe.” 
Ze maakt geen eigen pigment meer aan en moet 
daardoor altijd een donkere bril op wanneer ze de 
deur uitgaat. “Als het ’s zomers erg zonnig is, moet ik 
binnen blijven.” 

Daarbij heeft ze ernstige rugklachten. “Ik ben ooit 
in mijn ouderlijk huis van de trap gevallen en sinds 
die tijd heb ik rugklachten. De dokters zeggen dat 
er weinig meer aan te doen is. Ik slik pijnstillers en 
toch heb ik nog altijd pijn. Regelmatig moet ik op 
de dag rust nemen en ik loop op de kinderboerderij 
met een rollator. Thuis heb ik een speciale stoel. Die 
kan ik helemaal naar achteren zetten en dat ontlast 
mijn rug. Op mijn werk heb ik een ligstoel in de 
medewerkersruimte. Als ik pijn heb, kan ik ook daar 
even op gaan liggen.”

Dolgelukkig met dieren was Erica Beltman (44) 
op haar 28ste. En dat is nog steeds zo. Ze werkt al 
zestien jaar op de kinderboerderij ’s Heerenloo in 
Ermelo. Op andere punten is haar leven duidelijk 
wel veranderd. Ze leeft zelfstandiger en ziet er 
anders uit. 

Erica lijkt eigenlijk weinig meer op de vrouw die ze 
was op haar 28ste. Ze is veel kilo’s afgevallen en 
vindt het eerlijk gezegd moeilijk naar oude foto’s te 
kijken van zichzelf. Erica wijst op een lijstje boven 
haar stoel. “Een paar mooie heb ik bewaard. De rest 
heb ik weggegooid.”

Ze doet er alles aan om op gewicht te blijven. “Ik eet 
heel bewust. De diëtiste geeft me vaak een compli-
ment dat ik zoveel discipline toon. Voor visite koop ik 
een pak koeken, maar zelf snoep ik nooit. Zelfs als ik 

uit eten ga, houd ik er rekening mee. Ik wil het liefst 
altijd naar hetzelfde wokrestaurant. Dat voelt veilig 
voor mij. Daar weet ik precies wat ik kan eten. Een 
soepje, vis.”

Bijna zelfstandig
Tien jaar lang had Erica kamerbegeleiding op 
een woonboerderij in Elspeet, nu woont ze bijna 
zelfstandig in een appartementje op het terrein van 
’s Heerenloo in Ermelo. Eigenlijk leeft ze haar eigen 
leven binnen een woongroep met acht cliënten. 
“Eten op de groep doe ik nooit. Soms kook ik zelf, 
maar meestal pak ik eten uit de keuken en eet dat in 
mijn huiskamer op.”

Ze regelt zoveel mogelijk haar eigen zaakjes. Dat 
kan ze goed, maar het heeft ook wel een reden: 
Erica worstelt dagelijks met angsten. Dat maakt 
het voor haar bijvoorbeeld erg moeilijk om te gaan 
met sommige bewoners. “De laatste jaren komen 
er steeds meer mensen met gedragsproblemen. 
Mensen die soms ineens schreeuwen of van zich af 
slaan. Dat vind ik eng.”

Karakter

tekst Mariëtte Woudenberg beeld Jaco Klamer

Hoe is het nu met … 
Erica Beltman 

“De diëtiste geeft me vaak 
een compliment”

“Het beestje voelt 
precies aan wanneer ik 

me niet goed voel”

Voor de rubriek ‘Karakter’ 
duiken we dit jaar het 
Kleurarchief in en zoeken we 
mensen op die eerder in de 
Kleur stonden om te kijken 
hoe het nu met ze gaat.

Erica 16 jaar geleden
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 Samen  Samen 
 leven bij  leven bij 
 Sprank  Sprank 

Meer info: www.stichtingsprank.nl • info@stichtingsprank.nl • 088-007 07 00

Jouw leven is van betekenis! 

Dat geloven we bij Sprank. Bij Sprank 

werken christenen met hart en zorg 

voor mensen met een verstandelijke 

beperking. In 17 gemeenten in Nederland 

bieden we zorg en begeleiding in 

woningen, dagbestedinglocaties en 

bij mensen thuis. Voel je je thuis in 

een christelijke omgeving en zoek 

je de begeleiding die Sprank biedt? 

Bekijk op onze site stichtingsprank.nl 

op welke locaties nog plek is. Of in 

welke gemeenten we ambulante 

begeleiding bieden.
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ADVERTENTIE

Het huishouden
Door rugklachten is het voor haar 
moeilijk alles zelf te doen in het 
huishouden. Daarom krijgt ze 
hulp van een vrijwilligster van de 
Rehobothkerk in Ermelo. “Dat 
is wel echt een vriendin van mij 
geworden. 
Leida doet 
een keer in 
de zoveel 
weken 
dingen in de 
huishouding 
die te zwaar voor mij zijn. Achter 
de bank zuigen, de koelkast 
schoonmaken. Zij betekent 
zoveel voor mij. Binnenkort 
komt ze zelfs een wandje in mijn 
kamer groen schilderen.”

Vader overleden 
Erica heeft daarnaast veel steun 
aan haar familie. Ze komt uit een 
warm en hecht gezin van ‘vijf 

meiden en vijf jongens’. Ze belt 
dagelijks met haar moeder en 
deelt alles met haar. Ook met 
haar vader had ze een goede 
band. Juist daarom was het 
zo’n schok toen hij zeven jaar 
geleden plotseling overleed. “Hij 

hield net als 
ik van vogels. 
We woonden 
vroeger op een 
boerderij en 
soms hoorde 
je ergens in 

de verte een geluid. Mijn vader 
herkende het altijd. ‘Ik hoor de 
tjiftjaf’, zei hij dan bijvoorbeeld. 
Zijn dood raakte me geweldig, 
maar ergens kon ik dat niet uiten. 
Misschien komt dat wel omdat ik 
de oudste ben. Ik had het idee 
dat ik me groot moest houden 
voor de anderen. Bij mij zat het 
verdriet vooral van binnen. Ik mis 
hem nog altijd.”  

Kamer in 
woonboerderij 

in Elspeet van ‘s 
Heerenloo

Eigen  
appartementje 
(huiskamer 
met keuken, 
slaapkamer, 
washok) op 
’s Heerenloo 
Ermelo

Wonen

Dieren  
verzorgen

Dieren 
verzorgen en 
lapjes breien 
voor dekentjes 
die bestemd zijn 
voor baby’s in 
Gambia.

Hobby’s

Lisa Blackie

Huiscavia

Niet zo blij mee Heel trots op

Figuur

28 jaar   44 jaar

Leeftijd

Toen & nu

“Leida 
betekent zoveel 

voor mij”
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Hoe is het om een brus (samen-
voeging van broer en zus) te zijn 
van iemand met een beperking? 
De 46-jarige Nancy Wolting uit 
Zwolle had een zus met het Rett 
syndroom: “Martine had daarmee 
te dealen en ik als zus ook”. ‘Tinus’ 
– zoals ze liefdevol wordt genoemd 
– is negen jaar geleden overleden, 
maar leeft voort in Nancy’s 
herinneringen. “Ik ben dankbaar 
voor wat ze mij heeft gebracht door 
mijn zusje te zijn.”

Het Rett syndroom is een 
ontwikkelingsstoornis waardoor 
Martine Hulzinga meervoudig 
gehandicapt raakte en volledige 
verzorging nodig had. “Ze had alle 
kenmerken in ernstige mate: niet 
meer kunnen lopen en praten, het 
vergroeien van haar handen en 
rug, ademhalingsproblemen en 
epilepsie-aanvallen”, vertelt Nancy.

“Ze zat gevangen in haar 
beperking en kon enorm krijsen. 
Maar voor mij was Tinus gewoon 
mijn zusje. Ze is anderhalf jaar 

na mij geboren en we zijn samen 
opgegroeid. Ik vond niks raar, 
groeide in alles mee. Toen ze op 
haar vijfde naar een instelling 
ging, werd dat ook mijn wereld; 
met bijzondere bewoners, hun 
familie en de mensen die er 
werkten.”

“Voor mij waren heel veel dingen 
heel normaal”, vervolgt ze. “Dat 
Martine uit huis ging, heb ik 
natuurlijk als kind beleefd. Het 
betekende in huis geen gekrijs 
meer en in de LosserHof was het 
leuk; daar waren een speelkamer 
en een kinderboerderij. Toen ik 
zelf moeder werd, voelde ik hoe 
hartverscheurend dat moment 
voor mijn ouders is geweest.”

Zielsverwantschap
“Ik heb nog een zus en een broer 
gekregen en we kunnen allemaal 
goed met elkaar, maar mijn band 
met Martine is speciaal. Omdat 
je op gevoelsniveau contact 
maakt, is er zielsverwantschap”, 
verwoordt Nancy die band. “Het 

vraagt van jezelf om op een ander 
niveau te gaan ervaren: samen 
in de ballenbak was een geluks-
momentje. We wisten heel goed 
waar Tinus van hield: muziek, 
honden, chocolademelk, de kleur 
geel; daar waren geen woorden 
voor nodig. We hoorden het aan 
haar geluiden en zagen het aan 
haar gezichtsuitdrukking. De blik 
van herkenning als ze ons zag; 
haar lach mis ik misschien wel 
het meest. Ik wilde er als zus voor 
haar zijn. Vaak in een zorgende 
rol, dat past bij mij”, legt ze uit. 
“Maar ik zong ook veel liedjes met 
haar of we gingen samen lekker 
naar buiten. En ik ging mee op 
vakantie, als begeleider maar 
vooral als zus. We hadden samen 
veel lol en genoten van onze zus-
sentijd. Bij elkaar zijn was genoeg 
om het goed te hebben.”

Verder kijken dan de 
buitenkant 
Van Martine leerde Nancy om 
te genieten van kleine dingen. 
“Ik ben een bezige bij”, lacht ze, 
“maar ik heb van haar geleerd 
dat het genoeg is om te zijn. Je 
hoeft niet te presteren. Tinus 
leek een kasplantje, maar was 
een mens met mooie en minder 
mooie kanten. Ze was gewoon 
mijn zusje en soms ook chagrij-
nig of moe. Ik zal dus niet zo 
snel een oordeel hebben over 
iemands uiterlijk of gedrag. Als 
je iemand echt wilt zien, moet je 
verder kijken dan de buitenkant.”

Martine is in 2011 op 35-jarige 
leeftijd overleden. Nancy: “Dat 
bericht was heel onwerkelijk, ik 
moest er meteen heen om haar 
te zien. Met haar persoonlijk 
begeleider heb ik de laatste 
verzorging gedaan. De uitvaart 
hebben we met elkaar als gezin 
gedaan, ieder had zijn eigen 
inbreng. Ook haar begeleiders 
zaten op de eerste rij, zo samen 
afscheid nemen was heel waar-
devol.” Die ervaring stimuleerde 
haar om zelf de opleiding tot 
uitvaartbegeleider te volgen, een 
wens die al langer leefde. “Het is 
zo belangrijk om goed afscheid te 
nemen, een ieder heeft zijn eigen 
verdriet; ook broers en zussen. 
De scherpe randjes van mijn pijn 
zijn nu wel weg, maar ik mis het 
naar haar toe gaan. Mijn troost 
is dat ze zingt en huppelt in de 
hemel, wat moet dat bevrijdend 
voor haar zijn. Daar zullen we 
elkaar weer zien.” 

Haar levensles bemoedigt 
Vorig jaar maakte Nancy het 
boekje Tinus gewoon mijn zusje. 

“De trigger was dat mijn zoon 
voor zijn studie op kamers ging. 
Ik miste hem in ons gezin en dat 
raakte blijkbaar aan het gemis 
van Martine. Ik ben als een malle 
herinneringen gaan opschrijven; 
ik zag het gewoon voor me, zelfs 
geuren kwamen terug. Ik had er 
eerst geen bedoeling mee, maar 
vond het toch wel mooi er een 
boekje van te maken. Voor me-
zelf, voor de familie. Het is mijn 
verhaal, ik maak het niet mooier 
dan het is, dit is wat het is. Ik had 
er tweehonderd laten drukken, 
maar moet al laten bijdrukken, 
want meer mensen blijken er iets 
aan te hebben.”

Naast herinneringen bevat het 
boekje woordgedichten en foto’s. 
“Het is een eerbetoon aan Tinus, 
haar verhaal is het waard om 
verteld te worden. Haar leven 
was waardevol en is nog altijd 
van waarde. Haar levensles 
bemoedigt nog steeds mensen. 
Het leven is niet altijd makkelijk, 
maar blijf de mooie dingen zien; 
dát wil ik doorgeven, want daar 
hebben we elkaar soms voor 
nodig. Ik ben dankbaar voor wat 
ze mij gebracht heeft door mijn 
zusje te zijn. Het is zo mooi om 
te zien dat het in mijn hele leven 
doorwerkt. Ook al is ze er fysiek 
niet meer, zo blijft ze bestaan. Ik 
heb haar naam op mijn voet laten 
tatoeëren, want ze gaat elke stap 
met me mee.”  

tekst Jacqueline van der Ziel beeld Sam Wolting

“We genoten van 
onze zussentijd”

“Ze gaat 
elke stap 

met me mee”

Nancy Wolting 
koestert haar 
herinneringen

De brus van

“Tinus was 
gewoon 
mijn zusje”
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Varia Column

kleur  -  11  10  -  kleur 

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 
grijze balk de oplossing.

Doe mee en maak kans op de 
volgende prijzen:  
• Het boek vrouwen met autisme
• CD ‘Thuis’ van Sela

Veel puzzelplezier!

Omschrijvingen 

1. Janet denkt ook na over de …

2. Een vakantie vinden op de website 
van Dit Koningskind? Gebruik 
onze handige …

3. Vrouwen met autisme moeten 
moeite doen zich staande te 
houden in een wereld boordevol 
…

4. Het eiland Mallorca (een van onze 
zonnigste vakantiebestemmingen) 
hoort bij dit land.

5. Zomerse versnapering. 

6. Nancy over haar zus Tinus: 
“Haar … mis ik misschien wel het 
meest.”

7. Genieten van de zekerheid te 
mogen ‘zijn’ zonder dat er iets van 
je wordt … 

8. Per 1 februari heeft Marianne na 
11 jaar afscheid genomen als …

9. Dick Dreschler kwam laatst op 
Facebook een berichtje tegen met 
een foto van zo’n …

10. “Toch zijn we beiden boven alles 
gewoon een mens, geschapen, 
voor God … waard.”

11. Uitspraak van de vader van Erica: 
“Ik hoor de …”

12. “… worden? Ik kan het jong en 
oud aanraden.”

13. “Het leven is niet altijd makkelijk, 
maar blijf de … zien.”

14. “Wat als ik niet meer … om voor 
Gert en Dirk te zorgen?”

15. Afgelopen zomer bijvoorbeeld: op 
een terras zitten met een stukje ...

Meedoen?
Stuur de oplossing  
voor 1 juni 2020 naar: 
info@ditkoningskind.nl of naar 
Dit Koningskind, Postbus 85275, 
3508 AG Utrecht. Vermeld daarbij 
je adres, e-mailadres en/of 
telefoonnummer. En natuurlijk 
het cadeau naar keuze. 

De gunfactor  
Veertig jaar lang heb ik me aan geen 
enkele auto gehecht. Ik weet oprecht 
niet in welke auto mijn vrienden, 
buren, familieleden rijden. Als iemand 
claxonneert, zwaai ik vrolijk, maar heb 
geen idee wie mij voorbij scheurt.  

Een paar jaar geleden is er echter 
iets veranderd. We kochten een Volvo 
V70. Een oud beestje met bijna 3 
ton op de teller, maar wat was ik - op 
slag - verliefd. Opeens had ik last van 
positieve discriminatie: ik herkende 
op straat alle Volvo V70’s. Van verre 
zag ik ze al. Ik knikte vriendelijk naar 
medeweggebruikers met dezelfde auto. 
Dat waren vast net zulke leuke types als 
wij. Het extra bankje achterin betekende 
natuurlijk dat ze ook gezellig en gastvrij 
waren (of een groot gezin hadden). 
Geen kwaad woord over onze Volvo, als 
we hem uitleenden, verwachtte ik enkel 
positieve reacties.
 
Na meer dan 4 ton op de teller durfde 
mijn man te beweren dat onze auto 
echt elk moment “plof” kon zeggen. Ik 
geloofde het gewoon niet! Zoiets zou 
onze trouwe metgezel nooit doen! 

Nu staat er sinds enkele weken een 
andere auto voor onze deur. Mijn man en 
21-jarige zoon hebben hem uitgezocht. 
Zonder mij. Geen Volvo. 

Ik slik en glimlach dapper. Ik zie mijn 
21-jarige zoon net zo kijken naar deze 
auto, als ik naar onze Volvo keek. 
Dat is de gunfactor.  

  
 

Karin Harsevoort-Zoer  
(46) is GZ-psycholoog/ 
orthopedagoog bij  
Karakter Kinder- en  
Jeugdpsychiatrie.  
Karin is getrouwd 
en moeder van vier 
kinderen.

Vrouwen met autisme   
Auteur: Bronja Prazdny, Uitgeverij: Aldo Manuzio 

 
In dit boek komt een dertiental vrouwen 
met autisme aan het woord. Hoewel de 
meerderheid een ogenschijnlijk normaal 
leven leidt met bijvoorbeeld studie, 
werk, gezin en eigen huishouden, 
moeten deze vrouwen moeite doen 
zich staande te houden in een wereld 
boordevol prikkels. Dit boek laat zien 
hoe vrouwen met autisme hun plaats 
vinden in onze maatschappij. 

Het thema van dit album van 
Sela, ‘Thuis’, loopt als een 
rode draad door de nieuwe 
liederen. Ze gaan over bij 
God horen, wegdwalen en 
weer thuiskomen. Bij dit 
album hoopt Sela dat je 
geniet van de zekerheid te 
mogen ‘zijn’ zonder dat er 
iets van je wordt verlangd. 

Elisabeth krijgt te horen dat haar 
pasgeboren zoon Tobias wat 
achterblijft in groei. Als Tobias 
ook problemen krijgt met zijn 
longen en niet leert lopen en 
praten, blijkt er toch iets meer 
aan de hand te zijn. Tobias heeft 
een sterke wil en ontwikkelt 
zich op zijn eigen manier. Als 
er een nieuwe diagnose wordt 
gesteld, zijn de artsen duidelijk: 
de gezondheidsproblemen 

van Tobias zullen toenemen. 
Elisabeth blijft hopen en 
vertrouwen, tegen alle 
verwachtingen in. Ze raakt er 
steeds meer van overtuigd dat 
het leven van haar zoon zin 
heeft. Deze autobiografische 
roman laat een hoopvol licht 
schijnen op een leven met 
beperkingen. 

Tobias
Een waargebeurd verhaal 
over liefde, verlies en hoop
Schrijver: Elisabeth van Windt  
Uitgever: KokBoekencentrum Uitgevers 

Nieuw
album

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

De oplossing van de vorige puzzel 
was ‘Wat doe jij met 1 minuut’. 
De winnaars zijn: Mw. D. Witvliet 
uit Den Hoorn en Mw. G. van der 
Tempel uit ’s-Hertogenbosch. 
Veel plezier met jullie prijs!
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Bonna 
van der Wijngaard
Regioconsulent Zuidwest 
06 - 134 165 06
b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

Ad Waardenburg

Regioconsulent Noord
06 - 134 943 77
a.waardenburg@ditkoningskind.nl

Joke Leene 

Regioconsulent Oost,  
contact doven en slechthorenden
06 - 137 667 64
j.leene@ditkoningskind.nl

Uit de praktijk

 
Janet is moeder van 5 kinderen waarvan 2 een 
beperking hebben. Haar man is enkele jaren geleden 
overleden en zijzelf is de 60 gepasseerd. Ze geeft 
veel emotionele en praktische ondersteuning aan de 
twee met een beperking (Gert en Dirk). Ze vervult 
daarmee een belangrijke rol in hun leven. Maar wie 
gaan er voor Gert en Dirk zorgen als Janet dat niet 
meer kan doen? 

tekst redactie

Janet belde naar regioconsulent Ad Waardenburg. 
Ad vertelt: “Ik ben bij haar langs gegaan om kennis 
te maken en haar verhaal aan te horen. We hebben 
overlegd hoe we met haar vraag aan de slag konden 
gaan. Janet is weliswaar nu nog gezond en goed in staat 
om te zorgen voor haar kinderen, maar ze denkt ook 
na over de toekomst: Wat als ik niet meer in staat ben 
om voor Gert en Dirk te zorgen? Wie kan dat dan van 
mij overnemen? Wie behartigt dan hun belangen?” 

Familiebijeenkomst 
Janet wil haar andere kinderen niet dwingen de zorg over te 
nemen wanneer zij er niet meer is. Ad: “Het leek ons daarom 
goed een familiebijeenkomst te organiseren. Ik was ook 

aanwezig op deze bijenkomst met de andere drie kinderen 
van Janet. Een van de kinderen is al meer betrokken bij 
de zorg, maar kan ze alles op haar schouders leggen? 
We zijn op een informele manier met een maaltijd 
begonnen en daarna kwam het gesprek al snel op gang. 
We hebben gesproken over de zorg van Gert en Dirk. 
De sfeer was open, veilig genoeg voor de gezinsleden 
om te benoemen wat iedereen wel of niet kan bijdragen 
in de zorg voor gezinsleden met een beperking.” 

Constructieve stap 
Het streven was niet om er in een avond uit te komen. 
Deze avond was een constructieve stap in een proces 
op weg naar toekomstbestendige zorg voor Gert en Dirk. 
Ad: “Over een poosje heeft het gezin weer een tweede 
afspraak. Ze zijn dus echt bezig met de toekomst.”  

Wil je ook in gesprek met Dit Koningskind?
Omgaan met een beperking is een levenslang 
proces. Elke fase kent zijn eigen zorgen, moeiten en 
vragen. Dit Koningskind wil ondersteuning bieden, 
door samen in gesprek te gaan, te luisteren en 
er gewoon te zijn. Want samen kom je verder.

Hulp en advies?
Voor persoonlijke hulp en advies  
kunt u contact opnemen met een 

van de regioconsulenten. 

“Wie behartigt dan 
hun belangen?”

Twee kinderen met een beperking

Christian van den Belt (21 jaar) is sinds zijn 19e 
vakantievrijwilliger bij Dit Koningskind. Hij kijkt 
ernaar uit om dit jaar voor de 4e keer mee te gaan. 
Christian vertelt ons zijn leukste herinneringen. 

Het is elk jaar weer een feest om mee te gaan. 
Ik ben aangestoken door mijn familie. Mijn vader 
was vroeger vrijwilliger en mijn moeder gaat nog 
steeds mee als teamleider. Ook mijn oudere broer en 
zus gaan af en toe mee. Iedereen kwam altijd met 
leuke verhalen thuis. Daarom besloot ik het ook te 
proberen. Sindsdien ga ik elk jaar met veel plezier 
mee! Waarom ik het leuk vind? Het is ontzettend leuk 
om met de deelnemers vakantie te vieren. Afgelopen 
zomer bijvoorbeeld: op een terras zitten met een 
stukje appeltaart.  Een van de deelnemers deed 
daar een dansje en hielp spontaan met afruimen. 
Ze genieten van de kleine dingen, daar kan ik veel 
van leren.   

Samen 
Vorig jaar kwam een fanfare op bezoek op onze 
vakantielocatie. Een van de deelnemers kreeg de 
eer om de fanfare te dirigeren. De rest zong luidkeels 
mee of deed de polonaise. We maakten er echt een 

feestje van en iedereen vond het geweldig! Naast 
ons vakantiehuis stond een jacuzzi. Daar maakten de 
deelnemers ook graag gebruik van. Fantastisch om te 
zien hoe de deelnemers genoten van deze luxe. 

Als begeleiders evalueer je elke avond de dag. Je 
bespreekt de mooie dingen of wat beter kan. Dit 
zijn voor mij leerzame momenten. Het fijne van zo’n 
begeleidersgroep is dat je het met elkaar doet. Ik vind 
het tof dat je als begeleiders zo snel een top team 
kan vormen en ook enorm veel lol met elkaar hebt. 

Energie 
Na een week vakantie kom je moe, maar voldaan 
thuis. Het is een ervaring waar je energie van krijgt.  
Het is mooi om als team de deelnemers een fijne 
vakantie te bezorgen. Je krijgt er als vrijwilliger veel 
voor terug: dankbare deelnemers, familieleden of 
verzorgers, en natuurlijk heb je zelf een fantastische 
week met de gasten en begeleiders. Vrijwilliger 
worden? Ik kan het jong en oud aanraden!  

tekst Redactie

Samen

Word ook vrijwilliger! Kijk op 
ditkoningskind.nl/vakanties.

Vakanties
Elk jaar 
weer een 
feest

Anita Kamminga

Regioconsulent Midden-Zuidoost
06 - 139 092 31
a.kamminga@ditkoningskind.nl
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16 april Utrecht 
CONTACTGROEP 
voor ouders van een 
kind met een ernstig 
meervoudige beperking 

18 april Amersfoort  
STARTDAG 
VAKANTIEVRIJWILLIGERS 

22 april Hoogeveen
GESPREKSGROEP
voor echtparen  
waarvan een van de  
partners autisme heeft

25 april Zwolle
ONTMOETINGSDAG
voor vrouwen met autisme 

9 mei Bunschoten
ONTMOETINGSDAG  
voor echtparen 
waarvan één van de 
partners autisme heeft

27 mei Apeldoorn
ONTMOETINGSDAG 
voor vrouwen met autisme 

6 juni Regio oost
ONTMOETINGSDAG 
voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking 

26 september Assen 
BRUSSENDAG  
 

Agenda

Jezus 
is de Goede Herder 
(Lucas 15)

Ds. Dick Dreschler 

Afgelopen jaar heb ik bij de 
verjaardagen van de bewoners 
van Sprank in Heemse steeds een 
boekenlegger meegenomen. Daarop 
stond een tekst van een bekend lied. 
‘Ben je groot of ben je klein’, ‘Beloofd 
is beloofd, Jezus wil je helpen’, ‘God 
is altijd bij jou’. Wat vond ik het mooi 
om laatst op Facebook een berichtje te 
zien van iemand die een foto gemaakt 
had van zo’n boekenlegger. ‘Jezus 
is de goede Herder. Hij is overal. Hij 
brengt mij veilig naar de stal’. 

De negenennegentig schapen die 
op tijd in de stal waren, zullen dat 
misschien niet zo gezegd hebben. Als 
alles voor de wind gaat spreken dingen 
vanzelf. Maar dat éne schaapje dat 
achterbleef, dat misschien wel vast 
zat in de struiken of gewond in een 
kuil lag, dat is dankbaar als de herder 
terugkomt en zich over haar neerbuigt, 
het op de schouders neemt en veilig in 

de stal brengt. Als je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, mag je weten 
dat Jezus je niet vergeet. 

Bijzonder is dat de herder dit schaap 
ook met een glimlach op zijn schouders 
tilt. Het heeft de herder moeite gekost 
om het schaap te vinden. Hij heeft 
volgehouden. Is blijven zoeken. Hij 
is blij als hij dit schaapje kan dragen 
en thuisbrengen. Waar de Farizeeën 
kritiek hebben op Jezus die eet met 
zondaren, is Jezus juist blij als een 
verloren schaap gevonden wordt. 
Je mag een glimlach krijgen als je je 
gevonden voelt door Jezus. Maar als 
christenen mag je ook het voorbeeld 
van de Goede Herder volgen en op 
zoek gaan. Juist naar de zwakke 
schaapjes, degenen die anders 
zijn, degenen die extra hulp kunnen 
gebruiken. Als je hen omarmt mag er 
een glimlach op je gezicht komen als je 
ziet dat zij zich gevonden weten.  

Pastoraal

Kijk voor actuele informatie en meer activiteiten  
in de agenda op ditkoningskind.nl.  

Mist u een activiteit? Laat het ons weten.

Dick Dreschler is predikant 
van de GKv Heemse en ook 
van de leden die daar wonen 
bij Stichting Sprank. Hij is 
getrouwd met Petra en vader 
van vijf kinderen.  

Dit Koningskind 
bedankt de volgende 
kerken/gemeen-
schappen* voor 
hun bijdrage:

 
CGK Ermelo, CGK/NGK 
Arnhem, CGKv Den Helder, 
GKv:  Amersfoort-De Horsten, 
Alblasserdam, Almkerk-
Werkendam, Amsterdam-Zuidwest, 
Apeldoorn-Centrum, Apeldoorn-
Zuid, Appingedam, Assen-West, 
Beilen, Bergschenhoek, Berkel en 
Rodenrijs, Bodegraven-Woerden, 
Bunschoten-Oost, Bussum-Huizen, 
Dalfsen-Oost, Dalfsen-West, 
De Brug, Delfzijl, Driebergen-
Rijssenburg, Dronten-Noord, Ede, 
Eindhoven, Emmen, Frieschepalen, 
Groningen Oost, Haarlem, Heemse-
Marslanden, Heerenveen, Hengelo, 
Hoofddorp, Hoogezand/Sappemeer, 
Kampen Noord, Katwijk, Langerak, 
Leens, Leeuwarden, Leiden, 
Lelystad, Loppersum-Westeremden, 
Meppel, Middelharnis, Mussel, 
Oegstgeest, Ommen-West, 
Rijnsburg, Roodeschool, 
Rotterdam-Noord/Oost, ‘s 
Gravenhage-Scheveningen, Smilde, 
Spakenburg-Zuid, Staphorst, 
Tiel, Tilburg, Uithuizen, Ureterp, 
Vroomshoop, Winsum-Obergum, 
Zaamslag, Zuidbroek, Zuidhorn, 
Zuidwolde (Dr.), Zwolle-West, 
NGK Oostzaan, NGKv: Neede, 
Zuiderkruis.

*G
iftgevers w

aarvan het kerkgenootschap bekend is in onze adm
inistratie: Periode: w

eek 47 2019 t/m
 w

eek 9 2020

Ledenvergadering 
6 mei 2020
Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar 
leden van harte uit voor de ledenvergadering op 
D.V. woensdag 6 mei 2020 om 19.00 uur aan de 
Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. Op de agenda 
staan het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. 
Alle stukken voor de vergadering zijn op aanvraag 
verkrijgbaar. Als u de vergadering komt bijwonen, wilt 
u ons dat dan latenweten via info@ditkoningskind.nl 
of 030-2363788?

Uitnodiging

Marianne Milek heeft 
als directeur van Dit 
Koningskind na een 
dienstverband van ruim 
11 jaar per 1 februari 
2020 afscheid genomen. 
Zij zette zich vanuit 
volle overtuiging en 
enthousiasme in voor 
kwetsbare mensen en 

was sterk betrokken 
op de mensen die Dit 
Koningskind in het werk 
wilden ondersteunen. 
Vanaf 1 januari 2020 
is Peter van den 
Enden in dienst van Dit 
Koningskind als interim-
directeur. Hij zal zorgen 
voor de continuïteit 

van de dienstverlening 
in de nieuwe fase van 
kerkelijke verbreding 
van Dit Koningskind. We 
kijken uit naar een goede 
samenwerking met Peter 
en we zien de toekomst 
met vertrouwen tegemoet!

Gespreksgroep 
echtparen waarvan 
één van de partners 
autisme heeft

Voor in de agenda

Met uw steun kunnen we samen mensen op weg helpen.

Afscheid Marianne
... en welkom Peter 

In ieder huwelijk is 
weleens sprake van 
onbegrip, of zijn er 
spanningen. Maar als één 
van de partners een vorm 
van autisme heeft kunnen 
sommige, ogenschijnlijk 
normale, dingen erg lastig 
zijn. Hoe ga je om met de 
(soms grote) verschillen 
in communicatie, emoties, 
geloofsbeleving of 
intimiteit?  

Op 22 april start 
een gespreksgroep 
in Hoogeveen voor 

echtparen waarvan één 
van de twee autisme 
heeft. Er komen 
verschillende thema’s aan 
bod. Zoals de invloed van 
autisme op je relatie, het 
gezins- en geloofsleven. 
Het uitwisselen van 
tips en ervaringen staat 
centraal. 

Meer weten of 
aanmelden? Kijk 
in de agenda op 
www.ditkoningskind.nl. 
Je bent van harte welkom!
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