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Stichting Schuilplaats is een
landelijke, interkerkelijke hulp
verleningsorganisatie. Medewerkers
van Stichting Schuilplaats begeleiden mensen die vastgelopen zijn
en helpen hen weer op weg om
nieuw perspectief te zien.
De overtuiging dat de Heere
God betrokken is op alle mensen
vormt onze belangrijkste drijfveer
om ons in te zetten voor de
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mensen die hulp bij ons vragen.
We zetten onze vakkennis en
deskundigheid in om onze
cliënten te begeleiden in hun
psychosociale problemen.
Stichting Schuilplaats biedt
christelijke psychosociale hulp
verlening in samenwerking met
lokale kerken. Daarvoor zijn in
de regio hulpverleningslocaties

opgericht die de naam ‘Diaconaal
Maatschappelijk Werk’ voeren.
NALATEN Wij stellen het zeer op
prijs als u Stichting Schuilplaats in
uw wilsbeschikking op wilt nemen.
U dient dan de volgende zin te ver
melden: "Ik legateer aan Stichting
Schuilplaats te Veenendaal een
bedrag van € … om te worden
afgegeven zonder kosten, drie
maanden na mijn overlijden."

Postbus 7, 3900 AA Veenendaal
T (0318) 54 78 70
E info@stichtingschuilplaats.nl
I www.stichtingschuilplaats.nl
BESTUUR Dhr. M. Bogerd
(voorzitter), Urk; Dhr. R. Geluk
(secretaris), Ermelo; Dhr. Drs.
A. Terlouw (penningmeester),
Waddinxveen; Dhr. Drs. Ing. W.J.
Punt, Middelharnis; Mevr. Drs. A.K.C.
Zandee, Leusden
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Perspectief bieden
aan onze naasten in nood
2020 is voor Schuilplaats een jubileumjaar. We
bestaan 40 jaar! En dat vieren we onder andere
met dit magazine. Een magazine vol met verhalen.
Verhalen van mensen die vastgelopen zijn, van
hulpverleners, maar ook van gezondheidsexperts. Want
het totale welbevinden van mensen gaat ons aan het
hart. Een magazine dat als thema heeft ‘Investeren in
elkaar’, want daar geloven wij in.
Bij Schuilplaats helpen wij mensen die vastgelopen
zijn in welke relatie- of identiteitsproblemen dan ook.
Dat kan zijn: samen met de partners zoeken naar de
oorzaak waarom ze in het huwelijk uit elkaar zijn
gegroeid. Wat is er gebeurd? En kan de relatie weer
geheeld worden? De hulpverleners van Schuilplaats
helpen en geven handreikingen die God ons vanuit de
Bijbel leert. Werken vanuit deze Bron geeft ons werk
meerwaarde en verdieping ten opzichte van reguliere
zorg. Dat horen we vaak terug van cliënten.

meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”
Wat zijn wij blij als er heling en genezing is, dat er
weer nieuw perspectief gezien wordt. Persoonlijk,
tussen ouders en kinderen of in een huwelijk. Dit
werk doen wij in verbondenheid met de kerken.
Ambtsdragers die een huisbezoek doen en een zorgelijke gezinssituatie tegenkomen, helpen wij ook, om
samen met onze hulpverleners naar nieuw perspectief
te zoeken.
We wensen u veel leesplezier. U kunt het blad bewaren zodat u ons hulpoverzicht heeft. Natuurlijk kunt
u het ook doorgeven aan familie of bekenden. Graag
zelfs! Zodat meer mensen geholpen worden en weer
perspectief krijgen.

Zegenrijk is het als midden in de nood iets van het
hemelse perspectief, de nieuwe hemel en aarde aan
de horizon zichtbaar mag worden. Daarover schrijft
Johannes: “En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn,
ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er

TIJD VOOR IETS NIEUWS
Piet: “Vijftien jaar lang heb ik directiewerk mogen doen voor Schuilplaats. Ik heb dat ervaren als een
geweldig voorrecht. Maar nu is het tijd voor iets nieuws. Per 1 januari 2021 draag ik het mooie werk over
aan Bart Visser. Zelf blijf ik als ambassadeur en fondsenwerver betrokken bij Schuilplaats. Wij wensen Bart
veel inspiratie en Gods zegen toe.” Op pagina 31 stelt Bart zich verder aan ons voor.
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weetjes
die
je goed
doen

“Ons geluk
hangt niet
van ons af. Wij
leven van wat
we uit Gods hand
ontvangen.”
Nico van der Voet in Schuilplaats
Perspectief september 2019
RECEPT

Gezonde eiersalade
met bieslook
(Lekker op brood!)

Samen spelen
Het is niet makkelijk om over je emoties te
praten, zeker als je kind bent. Met ‘Een boel
gevoel’ leer je spelenderwijs om woorden
te geven aan emoties. Voor gezinnen,
klassen en in professionele setting.
Leeftijd: 5 tot 12 jaar.
gospel.nl

INGREDIËNTEN
• 3 eieren
• 5 gr bieslook
• 45 gr Griekse yoghurt
• 45 gr fritessaus
• 1 theelepel mosterd
• 1/2 theelepel kerriepoeder
• mespuntje paprikapoeder
• snufje zout
• snufje peper
Kook de eieren in ongeveer 8 minuten hard. Pel ze
en snijd ze in kleine stukjes. Hak de bieslook fijn en
meng dit met alle andere ingrediënten van het recept
behalve de eieren. Als alles goed gemengd is roer je
(voorzichtig) de eieren door de saus.
Proef de salade en maak ‘m eventueel verder op
smaak met extra mosterd, kerrie, paprikapoeder, zout
en/of peper.
Bron: Projectgezond.nl
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Gedeelde smart
is halve smart?
Even je verhaal doen lucht op. De ander leeft met je mee. Maar je lost
het probleem er niet mee op. Je bent hooguit gekalmeerd. Daarna is het
beter om te praten met iemand die je helpt om een ander perspectief op
het probleem te krijgen. Dan kun je aan een oplossing werken.
Bron: Psyblog.nl

SAMEN
Twee zijn beter dan
één, want samen
krijgen zij een goede
beloning voor hun
zwoegen. Want als
zij vallen, helpt de
één zijn metgezel
overeind. Maar wee
die ene die valt,
terwijl er geen
tweede is om hem
overeind te helpen.
Prediker 4:9 en 10

Echte gesprekken

Tips!

maken gelukkiger
Uit onderzoek is gebleken dat
mensen die meer betekenisvolle
gesprekken hebben, gelukkiger zijn
dan mensen die veel over koetjes
en kalfjes praten. Volgens de
onderzoekers komt dat omdat

iedereen graag betekenisvolle
relaties heeft, en smalltalk draagt
daar nauwelijks aan bij. Het is wel
handig om het ijs te breken of als
aanloopje naar het echte gesprek.
Bron: Mynd.nu

Waardering Schuilplaats hulpverlening!
Complimentjes en waardering doen iedereen goed. Wij worden er ook blij
van. In de afgelopen tijd steeg de waardering van Schuilplaats op het platform ikzoekchristelijkehulp.nl van het rapportcijfer 9,2 naar 9,3. Bedankt!

Laat jij je
kwetsbaarheid zien?
Echt investeren in elkaar lukt alleen
als je echt laat zien wie je bent.
Wees kwetsbaar. Een paar tips:
- Wees je ervan bewust wanneer je
een masker op hebt.
- Begin je kwetsbaar op te stellen
bij mensen die je vertrouwt.
- Probeer niet ‘zo goed mogelijk
kwetsbaar te zijn’.
Bron: Schuilplaats Perspectief december 2015
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en
Mariëlle Ende
an den
Pieter v elatietherapie
: R
URSUS
NAAM

:
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“We ontdekten wat we
gemist hebben en nodig
hebben van elkaar”

Hoe vind
je elkaar na
ontrouw?
6

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF

Mariëlle en Pieter van den Ende zijn 22 jaar getrouwd
wanneer gebeurt wat onmogelijk leek: Pieter wordt
verliefd op een ander. Wanneer Mariëlle erachter komt,
krijgt haar vertrouwen in Pieter een dreun. Hoe kan
je de verliefdheid uitbannen en het vertrouwen in
elkaar herstellen? Het echtpaar zoekt hulp bij Stichting
Schuilplaats.
BRON SCHUILPLAATS PERSPECTIEF 2011 BEELD GET T Y IMAGES

M

ariëlle: “Ik merkte een verandering bij
Pieter doordat hij afwezig was. Als ik
hem wat vroeg dan luisterde hij niet of
vergat te antwoorden. Ook bracht hij
thuis steeds meer tijd achter de computer door. Als ik ‘s avonds thuis kwam
uit mijn werk wilde ik graag nog even
praten, maar dat lukte vaak niet. Samen naar bed gaan was er
ook niet meer bij en vrijen deden we steeds minder. Op een gegeven ogenblik heb ik zijn mobiele telefoon gepakt en zag een
intiem berichtje van ene Heleen. Ik was totaal van de kaart.”
Pieter: “Toen Mariëlle mij vroeg wie Heleen was, moest ik wel
toegeven dat ik via internet in contact gekomen was met mijn
vroegere buurmeisje. Oude liefde roest niet; nadat we veel via de
mail met elkaar gedeeld hadden, hebben we elkaar verschillende
keren ontmoet. Het kantoor waar Heleen werkt is in de buurt van
mijn eigen kantoor. Het begon met samen een lunchwandeling
maken in het bosgebied achter het kantoor. We voelden ons tot
elkaar aangetrokken. De vroegere verliefdheid, waarvan ik dacht
dat deze uitgeblust was, begon weer op te spelen. We konden
samen fijn praten en hadden aandacht voor elkaar. Voordat ik het
besefte ontstond er lichamelijk contact. Elkaars hand vasthouden,
een arm om haar heen, een zoen. Hoewel deze ontmoetingen niet
goed waren voor mijn huwelijk kon ik het contact niet stoppen.”
Pieter vervolgt: “Hoewel het moeilijk was, hebben Heleen en ik
wel een einde aan ons contact gemaakt nadat ik met Mariëlle ben
gaan praten. Natuurlijk kostte het Mariëlle moeite om mij weer te
kunnen vertrouwen. We besloten om hulp te zoeken en zijn met
de dominee gaan praten.”

Mariëlle: “De dominee hielp ons door te luisteren en raadde ons
aan om contact op te nemen met het Diaconaal Maatschappelijk
Werk van Stichting Schuilplaats. Tijdens het intakegesprek kwam
naar voren dat we de afgelopen jaren langzaam maar zeker alleen
nog zakelijke dingen met elkaar bespraken. We kregen opdrachten
met als doel om weer naar elkaar toe te groeien en in elkaar te
investeren. Om beter inzicht te krijgen in onze verwachtingen
ten aanzien van het huwelijk, hebben we ook allebei een aantal
individuele gesprekken met een eigen hulpverlener gehad.
Pieter heeft nu veel spijt. “Ook al ga je samen naar de kerk en
geloof je in God, dan kan het helaas toch gebeuren. In ons huwelijk is het na veel tranen en gebed gelukkig weer goed gekomen.
Nu is mijn advies: direct mee kappen en er radicaal afstand van
nemen!’’

Weer naar elkaar toegroeien
In de hulpverlening zijn Pieter en Mariëlle zich bewust geworden
van wat ze gemist hebben en nodig hebben van elkaar. Pieter
miste de lichamelijke aanraking en de emotionele intimiteit.
Mariëlle was zich minder bewust van de leegte bij Pieter, mede
omdat Pieter het niet met haar had gedeeld. Mariëlle miste
Pieters hulp en betrokkenheid bij de dingen die ze ondernam.
Hierdoor werd het voor haar steeds moeilijker Pieter dingen toe
te vertrouwen. Door de drukte van de kinderen en het gezin zijn
zij vergeten partners voor elkaar te zijn. Hier waren zij zich beiden niet van bewust.
Vervolgens was het nodig om het wederzijdse vertrouwen in
elkaar terug te krijgen, de schade te herstellen en te vergeven.

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF
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Hiermee hebben ze een start gemaakt door stil te staan bij de
vraag hoe Pieter weer betrouwbaar voor Mariëlle kan worden. Een
van de thema’s die naar voren kwam was: elkaars liefdestaal leren
spreken. Zo kreeg Pieter van kinds af aan veel – ook fysieke –
aandacht. Pieter: “Die persoonlijke warmte was ik gaan missen in
onze relatie. Maar door de gezamenlijke gesprekken heb ik meer
oog gekregen voor de manier waarop Mariëlle haar liefde
uit: door te zorgen. Ik heb daar nu ook meer waardering voor.
Andersom probeert Mariëlle wat vaker op de bank naast me te zitten in plaats van nog even de keuken te poetsen.” Mariëlle vult
aan: “We hebben ook veel steun gehad door het gebed samen.
Door dat wat de Bijbel ons leert, ben ik in staat Pieter te vergeven.

“We bespraken
alleen nog
zakelijke dingen
met elkaar”
Vergeten is soms moeilijker. Als we te weinig met elkaar bezigzijn, komen de gevoelens die we in de crisis hadden terug. We
zien het nu alleen sneller en kunnen zodoende ook ingrijpen.”
Vanwege de privacy van de geïnterviewden zijn hun naam en
enkele gegevens aangepast.

SCHEIDING EEN PLEK GEVEN
Soms is een echtscheiding onafwendbaar. Als psychosociaal hulpverlener
en contextueel therapeut zag Marian
Leenman hoe mensen vastliepen in de
verwerking van een scheiding en hoe
ze er soms jarenlang onder gebukt
gingen. Daarom ontwikkelde ze de
cursus ‘Verder na echtscheiding’.
Marian: “Ik gun het mensen om de
echtscheiding een plek te geven in hun
leven, zodat ze weer regie krijgen en
opnieuw tot bloei komen. Opdat ze er
ook weer kunnen zijn voor anderen.”
Teleurstelling, verbittering, schaamte,
het verlies van een gevoel van eigenwaarde… Na een echtscheiding worstelen
mensen met veel pijnlijke en blokkerende gevoelens. Marian weet er alles van;
haar eigen huwelijk eindigde in een
scheiding. Marian: “Ik wilde niet dat dit
verdriet mijn verdere leven zou bestem-
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pelen. Ik heb gevochten, gebeden en
gezocht naar manieren om dat te voorkomen.” Het was het begin van haar
cursus en later een boek, dat ze op
verzoek van een uitgeverij samen met
een andere auteur schreef.
Marian: “Op de eerste cursusavond vertellen de deelnemers (maximaal tien)
elkaar hun persoonlijke verhaal. Dat is
belangrijk, want iedereen zit er anders
in. Mijn ervaring is dat de deelnemers
veel leren van elkaar. In de cursus gaan
we eigenlijk de rouwfases door, omdat
die universeel gelden bij een groot verlies. Dus beginnend bij het aanvaarden
van de realiteit, naar het doorworstelen
van de emoties, verderop in de cursus
het aanpassen aan je nieuwe leven tot
uiteindelijk manieren vinden om de
draad weer op te pakken. Wanneer je
begrijpt waar je zelf zit in het proces en

je inziet dat de (ex-) partner nog niet
zo ver is, kun je aansturen op veel
meer begrip over en weer. Bijvoorbeeld:
iemand die verlaten is, zit nog volop in
de rouw en hoopt misschien zelfs dat het
goedkomt, terwijl de ander dat al achter
zich heeft liggen en de scheiding snel wil
regelen. Cursisten geven elkaar inzicht:
‘Ik herken je gevoel, dat had ik ook, maar
inmiddels zit ik hier en zie ik het zo.’ Het
gesprek hierover haalt het oordeel eruit.”
“De problematiek achter de scheiding
kan zeer heftig zijn. Soms is er sprake
geweest van mishandeling, incest,
vreemdgaan of forse psychiatrische
moeilijkheden. Het geloof heeft daarom
een belangrijke plek in de cursus.
Cursisten worstelen met God, schuldgevoelens en thema’s als vergeving. Anderen
voelen zich juist gedragen. We beginnen
iedere avond met gebed en er is altijd

Er zijn veel zorgen die een huwelijk kunnen belasten. Is de verbondenheid
in jullie relatie ver te zoeken? Of is er veel stilzwijgen of ruzie? Stichting
Schuilplaats biedt hulp als het gaat om huwelijksproblematiek. Relatietherapie
is geen gemakkelijke weg, maar het kan jullie weer tot elkaar brengen. We
zien in de praktijk dagelijks voorbeelden van echtparen die de moed verloren
hebben maar door therapie weer in contact komen met elkaar. •

Kijk op www.stichtingschuilplaats.nl
voor meer informatie en welke hulp
jullie perspectief kan bieden.

“Wanneer je te maken krijgt met een
scheiding komt er veel op je af. Er moet
van alles geregeld worden. Je leven staat
op z’n kop! Daarin zie ik een belangrijke
taak weggelegd voor de kerkelijke
gemeente. De Bijbel draagt ons op
goed te zorgen voor onze weduwen en
wezen. Mensen die scheiden zijn broerders en zusters die er ook alleen voor
komen te staan. Probeer er voor ze te
zijn door in contact te blijven, door
goed uit te vragen wat nodig is.”

psychosociaal hulp
verlener en contextueel
therapeut bij Stichting
Schuilplaats/DMW
Alblasserwaard &

We kunnen het maar
beter erkennen; wij
mannen en vrouwen
verschillen van elkaar
als dag en nacht.
Voorbeeld 1:
De beste manier om
een man emotioneel
te laten groeien,
is door hem niet te
willen veranderen of te
verbeteren. Hierdoor
wordt hij onzeker en
trekt zich terug. Een
vrouw daarentegen
heeft steun, een
luisterend oor en
bevestiging nodig.

ruimte voor een overdenking.
De cursus biedt naast theoretische
inzichten op psychosociaal vlak
ook praktische inzichten: Hoe vul je
de omgangsregeling in? Hoe ga je om
met ex-schoonfamilie? Hoe geef je je
grenzen aan?”

Marian Leenman is

ME

E TE NE

PERSPECTIEF
IN JE HUWELIJK?

LEESTIP!
Leven met scherven,
Anje Slootweg en Marian
Leenman, Uitgeverij
Sestra, € 15,99

Voorbeeld 2:
Mannen geven geen
ongevraagd advies of
hulp, vrouwen wel! En
waar een man verwacht
dat zaken die gedeeld
of geheeld zijn niet
meer aan de orde
komen, kan een vrouw
ze na een dieptepunt
weer oprakelen.

Vijfheerenlanden
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“Iedereen mag er zijn zoals hij of zij is.”

Openheid
en plezier
Het is altijd een drukte van belang in het huis van
familie Van Twillert uit Bunschoten. Werk, school
en kerk vragen veel aandacht. Hoe maak je dan tijd
voor elkaar?
“We hebben de nadruk gelegd op de
maaltijden, dan is iedereen aanwezig”,
vertelt Claudia, ‘’vooral op woensdagavond, dat is onze gezinsavond
geworden. Dan kook ik uitgebreider
en doen we iets leuks samen.” Dat kan
van alles zijn. Ze doen een spel of een
Bijbelstudie, of ze lezen samen een
boek. Dat dat soms voor de kleintjes nog
lastig is, vindt Claudia niet zo erg: “Ze
knutselen of spelen er omheen.”
De ouders zijn heel open naar de kinderen en het gezin praat veel aan tafel.
Lief en leed wordt gedeeld, maar ook
praktische zaken. Als Claudia merkt dat
regels versloffen, stelt ze dat aan de
kaak. “Dan weten ze allemaal weer wat
de bedoeling is, en wijzen ze elkaar er
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ook op.” Daarbij maakt het niet uit om
welk kind het gaat. “Jonah heeft een
verstandelijke beperking. Als hij met de
iPad in handen zit op een moment dat
dat niet mag, herinnert de rest hem wel
aan de afspraak. Dat pikt hij goed op.”

Zelfspot
De kracht van het gezin zit volgens
Claudia in het feit dat ze elkaar in hun
waarde laten. Ze weten dat ze allemaal
anders zijn. Niemand is hetzelfde, iedereen mag er zijn zoals hij of zij is. Ze zijn
ook samen verantwoordelijk voor klusjes:
“Job en Juda zijn verantwoordelijk voor
de sokken. Eén keer per week moeten
ze alle sokken verzamelen en opruimen.
Dan hebben ze de grootste lol.”
Als echtpaar investeren ze niet heel

bewust in elkaar. “Onze relatie is sterk
door de openheid en zelfspot. Het is wel
eens voorgekomen dat we flinke ruzie
hadden aan tafel. We hebben toen vergeving gevraagd aan de kinderen en we
hebben samen gebeden. Als ik vertel dat
God de zonde in de diepste zee gooit,
kunnen ze het loslaten.” •

Familie Van Twillert in ’t kort:
• Gert (41) is mede-eigenaar van een autobedrijf
• Claudia (37) is psychiatrisch verpleegkundige
• Job (13) zit in de eerste klas van de
middelbare school
• Jonah (8) volgt speciaal onderwijs
• Juda (10) en Jedidja (5) gaan naar de
basisschool

COLUMN

Nico van der Voet is theoloog, docent en studentenpastor aan de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Hij publiceert regelmatig over
thema's op het snijvlak van geloof en psychologie.

I

nvesteren in elkaar; wat een mooi thema
voor een jubileumuitgave! Het spreekt mij
aan. We hopen immers dat anderen… in ons
investeren. We willen dat anderen ons zien
staan. ‘Investeren in elkaar’ spreekt ons ook aan vanuit het
christelijk geloof. Het is
hetzelfde als de oproep
van Leviticus 1:18 ‘U
moet uw naaste liefheb
ben als uzelf!’ Belangrijk!
Zonder naastenliefde gaat
de wereld ten onder.
Natuurlijk willen wij
investeren in elkaar.

dagen niets vriendelijks tegen me gezegd…’ Dat is ook weer
wachten tot de ander in ons investeert. Maar daarmee stap
je in een cirkel van wanhoop. Want als jij niet als eerste
liefde toont, waarom zou je man dan als eerste vriendelijke
woorden gaan spreken? Hij wacht blijkbaar ook tot jij in
hem investeert. Wie is
fout? Allebei natuurlijk!
Investeren in elkaar is:
eerst investeren in de
ander.

Investeren
in elkaar is
nog best
ingewikkeld

Twee waarschuwingen
wil ik geven. Investeren
in elkaar is investeren
in… de ander. Te veel
mensen denken: ‘Ik bel
haar maar niet op, want
ze belt nooit naar mij’.
‘Nee hoor, waarom zou
ik mijn best doen voor hem? Ik heb nog nooit gemerkt dat
hij zijn best voor mij gedaan heeft!’ Dat is dus wachten tot
dat de ander in ons investeert. Dan blijft het leven koud. Als
het zo’n mooie bijbelse gedachte is om je naaste lief te heb
ben, moeten we dat wel verbinden met het offer dat Jezus
bracht. Hij wachtte niet tot de mensen in Hem investeerden.
Hij gaf zichzelf. Hij gaf zich als eerste. ‘Investeren in elkaar’
is zo mooi en lijkt zo makkelijk. Maar zelfs gehuwde mensen
kunnen het soms niet opbrengen. ‘Waarom zou ik lief doen?
Waarom zou ik hem in mijn armen nemen? Hij heeft al drie

Nu het tweede, in het
verlengde hiervan.
Investeren in elkaar is
investeren in de ander…
als ander. Investeren is
niet investeren in men
sen die op ons lijken. Dat
kost niets. Dat kunnen
we allemaal. We rapen
met plezier een leuke
gewonde op langs de kant
van de weg. Iemand opra
pen die voor ons niet aantrekkelijk is, dát is investeren. Dat
is wat Jezus doet. Koffiedrinken bij je leuke schoonouders is
geen investering. Koffiedrinken bij je lastige schoonouders,
dát is investeren in de ander. Ja, en dat moet dan ook nog
onvoorwaardelijk zijn. Investeren is die mest geven aan een
plant die deze plant nodig heeft. Je respecteert het unieke
van de ander en zoekt hoe je hem of haar kunt bereiken.
Tjonge, liefhebben is dan wel een hele investering! Klopt,
maar daar hebben we het toch over? •
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Als de ziel lijdt, lijdt
het lichaam mee
Het gebruik van kleur
in rouwtherapie
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Marnella VlasblomBulk (54) is psycho
sociaal hulpverlener
en EMDR-therapeut
voor Stichting
Schuilplaats/ DMW
Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden.
Met bewogenheid
loopt zij een tijdje
mee op het levenspad
van mensen in
moeilijke omstandig
heden. Onder meer
op het gebied van
rouwbegeleiding.
Ze ontwikkelde een
rouwmethodiek
om het rouwproces
te visualiseren.
TEKST RITA MARIS BEELD KEES VAN BERKENSTEIJN, GET T Y IMAGES

V

oor rouwverwerking
biedt Stichting
Schuilplaats zowel
individuele therapievormen als groeps
therapiesessies. De
verhalen die ze hoort
laten haar niet onberoerd. “Ik heb
altijd gezegd dat als dit werk mij
niet meer raakt, ik ermee stop. Ik
kan dit werk alleen doen vanuit
bewogenheid, naast de professie.

Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Soms moet ik na een heftige
sessie meteen klaarstaan voor de
volgende cliënt die mijn hulp net zo
hard nodig heeft. Toch ervaar ik het
als mijn roeping om een stukje op
het levenspad van de ander mee te
lopen, totdat hij of zij weer zelfstandig verder kan.”

Visualiseren
Marnella ziet rouwbegeleiding als
één van de mooie kanten van haar
werk. Ze volgde diverse cursussen
over dit thema. Uit alle lessen ontwikkelde ze haar eigen rouwmethodiek die het rouwproces visualiseert.
Marnella legt een zwart, rood,
groen, blauw en wit lapje neer. Ze
liggen keurig op een rijtje, met uitzondering van het groene lapje, dat
er eenzaam bij ligt.
“Zwart staat voor verlieservaringen
in het verleden”, begint Marnella
haar uitleg. “Wanneer je een dierbare verliest raak je niet alleen je
geliefde kwijt, maar ook alles waar
diegene voor stond. Daarnaast kan
een verlieservaring ervoor zorgen
dat verlieservaringen uit het verleden ook boven komen. Dan ga je
bijvoorbeeld weer verdriet voelen
over bepaalde dromen die niet zijn
uitgekomen.”

Waarom vragen
“Het rode lapje staat voor de verschillende fases van emoties in een
rouwproces”, vervolgt Marnella haar
uitleg. “Mensen die rouwen kunnen
door een fase gaan waarin zij boos
en opstandig zijn. Ze nemen artsen
dingen kwalijk, vinden dat zijzelf
tekort zijn geschoten of hebben
vragen aan God. Begrijpelijk: het is
immers niet te bevatten waarom

een negendertigjarige moeder met
vier kleine kinderen achterblijft.”
Daarnaast staat het rode lapje voor
angst en verdriet. Als één van de
ouders is overleden, ontwikkelt de
overgebleven ouder vaak angst om
ook ziek te worden. De verantwoordelijkheid voor het gezin drukt
zwaar op deze ouder.
“Het groene lapje leg ik altijd
apart”, vertelt Marnella. “Het is het
‘pas-op-de-plaats’ lapje. Op dat punt
aangekomen, kijk je aan de ene
kant naar de toekomst, aan de
andere kant trekt de rouw, het zwarte lapje, nog. Er is tijd nodig om de
eerste rauwe pijn te ontgroeien.
Mensen die in de groene zone
staan, voelen zich vaak eenzaam.
Het is namelijk voor buitenstaanders makkelijker om met rouwenden
om te gaan zolang ze zich in het
zwarte vakje van rauwe rouw bevinden of in het witte vakje waarin er
weer een toekomst is.”
Na het groene lapje komt het blauwe. “Er komt wat ruimte om na te
denken over het leven zonder de
geliefde. Als laatste is er het witte.
Dat is het moment waarop je verder
kunt met je leven en er ruimte is
om het verlies mee te nemen in de
toekomst en het een plek te geven.
Er blijven uiteraard altijd momenten
dat een rouwende teruggaat naar het
zwarte, bijvoorbeeld tijdens gedenkdagen. Dat verdriet mag er zijn.”
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De vijf levensterreinen waarop een
mens rouwt
De rouwgroep is er voor mensen bij wie het rouw
proces stagneert. Een mens kan op vijf verschillende
levensterreinen rouwen: “Het eerste terrein is lichamelijk. De rouwende merkt dat het eten niet meer smaakt
en slapen moeizaam gaat. Als de ziel lijdt, lijdt het
lichaam mee en dat is merkbaar in lichamelijke
klachten en pijnen.” Het tweede levensterrein is het
emotionele terrein. “Als je rouwt kan er geïrriteerdheid
zijn of paniek en uitzichtloosheid. Ook kan het zijn
dat de emoties worden weggestopt.” Het derde terrein
is het cognitieve en/of verstandelijke terrein. “Je bent
veel bezig met je overleden geliefde en houdt hem in

je gedachten levend.” Marnella legt uit dat er daarnaast ook nog het sociale terrein is waarop gerouwd
kan worden. “Relaties worden na het overlijden van je
dierbare anders en je kunt niet langer als stel ergens
heen.” Als laatste is er het geestelijke terrein waarop
gerouwd wordt. “Een rouwende kan veel waarom vragen hebben voor God: ‘Hoe moet ik verder? Waarom
overkomt mij dit?’ Aan de ene kant kan een rouwende
zich enorm getroost voelen door een Bijbeltekst, een
lied of tijdens een kerkdienst. Aan de andere kant kan
er een gevoel van ‘Godverlatenheid’ zijn.”

“Ik vertel de
rouwenden
altijd dat ze
door God
apart gezet
zijn”

Met innerlijke ontferming bewogen
“Ik hoop iets van Jezus’ bewogenheid door te geven

“Hier wordt niet
aan mij getrokken”
Op tafel liggen, naast de kannen koffie en thee, een Bijbel, wat
gekleurde lapjes en een stapel gesprekskaartjes. De sfeer is wat onwennig
doordat een redacteur meekijkt, maar deelnemers Dicky, Jan en Ditty
zijn het met elkaar eens: hoe moeilijk het ook is om het verdriet met
buitenstaanders te delen, andere rouwenden moeten weten dat dit
soort groepen bestaan. We kijken mee met een lotgenotenrouwgroep
bij Schuilplaats/DMW A&V in Sliedrecht.
Dicky (44) vertelt: “De maatschappij
trekt doorlopend aan mij en verwacht
dat ik verder ga. Hier kan ik kwetsbaar
zijn en is er geen druk. Vijf jaar geleden
bleef ze na een huwelijk van 21 jaar
achter met vier kinderen. “Ik was vastgelopen in een ander hulpverleningstraject en herkende mij in een oproep van
Stichting Schuilplaats in de krant.
Doordat ik zie wat rouw bij de andere
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deelnemers doet, word ik milder voor
mezelf en is er tijd gekomen om te
rouwen. Ik hoef mij niet langer groot
te houden.”
Jan (70) verloor vier jaar geleden zijn
vrouw aan alvleesklierkanker, na een
huwelijk van drieënveertig jaar. “Het
kwam zo onverwachts”, vertelt hij
geëmotioneerd. “Ze bracht haar urine

naar de dokter en kort daarna kregen wij
te horen dat ze ongeneeslijk ziek was.
Vier maanden later is zij al overleden. In
het begin wist ik niet waar ik het moest
zoeken van ellende. Gerda deed alles
voor mij; ze legde zelfs mijn kleren
klaar. Ik had niet alleen rouw, maar
moest ook leren koken en de was doen.
Al mijn levenslust verdween. Totdat
iemand mij op deze rouwgroep wees. Het

Marnella ontwikkelde een
rouwmethodiek om het
rouwproces te visualiseren.

tijdens mijn werk”, vertelt Marnella. “Dat ik het geloof
mee mag nemen in de therapie heeft voor mij meerwaarde.
Ik vertel tijdens de sessies dat de tranen die vloeien
kostbaar zijn in de ogen van God en dat Hij ze allemaal in
Zijn fles bewaart en eens zal afwissen. Ik vertel de deel
nemers ook altijd dat zij door God apart zijn gezet. Hij zet
‘de wees, de weduwe en de ontheemde apart’ en geeft de
naasten de taak om voor deze kwetsbare groep te zorgen.
In Openbaringen 21:4 staat: “En God zal alle tranen van
hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Hij zal alle dingen
nieuw maken. Tot het zover is wil ik mensen die
vastlopen in hun moeite en verdriet helpen.” •

werkt helend mijn verdriet te kunnen
delen en herkenning te vinden.”
Ditty (55) verloor drie jaar geleden
haar man na een huwelijk van tweeëndertig jaar en bleef achter met drie
thuiswonende kinderen. “Ik kreeg al
therapie, omdat mijn zus drie jaar lang
ernstig ziek was en overleed. Toen mijn
man vervolgens ziek werd en korte tijd
later stierf, besloot ik mij aan te sluiten bij deze rouwgroep.” Ondanks de
emoties komen de deelnemers altijd
versterkt bij de therapiesessies vandaan. Jan vertelt dat juist dat samenzijn tijdens moeilijke momenten zo
waardevol was. “Ik begon te beseffen
dat meer mensen hetzelfde meemaakten.” Ook de kennis die wordt aangereikt, is waardevol. “Ik heb momenten
gehad dat ik dacht dat ik gek werd”,
vertelt Dicky, “maar doordat ik kon
terugvallen op wat ik tijdens de therapie had geleerd, wist ik dat het erbij
hoorde. Ik werd mij bewust van alle
aspecten die tijdens rouw langskomen.
Het lichamelijke, het geestelijke en wat
het met je geloof doet. Alle emoties
mocht ik hier delen.”

DE PLEK VAN GELOOF BIJ ROUWTHERAPIE
Marnella: “Rouw doet iets met je
geloof. Het wordt soms sterker,
maar je hebt ook geloofsvragen.

Fasenmodel Verlies

1.	
Ontkenning, ongeloof:
het kan niet waar zijn
2. Boosheid, agressie, schuld
3. Verdriet, pijn
4. De put, depressie
5. Berusting
6.	Nieuwe mogelijkheden
onderzoeken
7. Zingeving, persoonlijke groei
8.	Integratie nieuwe situatie
in het leven

Ik heb het in de rouwgroep daar
om ook over het vormgeven van
je geloof in moeilijke tijden. Wie
staat bijvoorbeeld naast je in het
geloof als je partner wegvalt, hoe
geef je het dan aan je kinderen
door?” Deelnemer van de rouw
groep Ditty vertelt: “Ik vond het
heel moeilijk om de geloofsop
voeding vorm te geven nadat
mijn man was overleden. Hij was
daar de leidinggevende in en ik
steunde op hem op dat gebied.
Nu moest ik het allemaal zelf
doen. Voor mijzelf en mijn drie
kinderen.” Bij iedere bijeenkomst
gaat de Bijbel open. Meestal een
persoonlijk moment. Jan vertelt:
“’Ik zal er zijn’, van Sela was het
lijflied van mijn vrouw. Toen ik
het de groep liet horen was dat
een emotioneel moment. Juist
het delen van geloofszaken is zo
waardevol. Dat geeft verbinding en
het troost mij; ik mag weten dat
de Heere Jezus met mij meegaat.”
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Maak kan
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40 jarig bestaan!

3 x cadea
ubon
van € 40
en 3 kind
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verrassin
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Puzzelen is goed voor ons brein. Daarom deze feestelijke
woordzoeker. Raad het juiste woord en maak kans op een
van de prijzen. Vul het juiste antwoord vóór 15 januari 2021
in op onze website www.stichtingschuilplaats.nl/puzzel.
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29

7.		Wetenschap van
de menselijke geest
8.		Energiek
9.		Dierbaar

10.		Bij wet geregelde
verbintenis tussen
twee personen
11.		 Godsdienst

Investeren in jezelf betekent voor veel mensen: lezen!
Over jezelf, tijd met God, of voor inspiratie. Namens
enkele hulpverleners van Stichting Schuilplaats wat
aanraders (soms uit de oude doos).
Gewoon koken

SMAKELIJCK PUUR
KOKEN − ZONDER PAKJES

Williene Klinck
€ 24,95
www.smakelijck.nl

LIEFDE IS

Gary Chapman
€ 23,99

Williene Klinck is bekend
van haar culinaire website
smakelijck.nl. Ze kookt
e-nummervrij en wil mensen
laten zie hoe gemakkelijk,
lekker en leuk het is om te
koken zonder pakjes en zakjes.
Inmiddels verschenen er al diverse kookboeken van haar hand.
Smakelijck Puur Koken – zonder
pakjes is haar bestseller. Een
aanrader voor iedereen die als
het om eten en koken gaat zoveel
mogelijk terug wil naar de basis.

‘Hoe ben ik hier
terechtgekomen?'
Dat is een vraag die veel christelijke
mannen zichzelf stellen als ze tegen
het randje van een burn-out aan
zitten. Hun tijd gaat op aan familie,
kerk en werk, maar ze zijn vergeten
om regelmatig even rust te nemen
of tijd om te herstellen. Dit boek
geeft praktische en persoonlijke
adviezen om de waarschuwingssignalen van een burn-out te herkennen. Ook focust de schrijver zich
op Gods genade.

RESET (VOOR MANNEN)

Een Bijbelse
levensstijl in een
jachtige cultuur
David Murray
€ 16,95

Praten met elkaar

Opgeruimd

Praten is de levensader van elke
(liefdes)relatie. 'Liefde is...' biedt
een jaar lang dagelijkse overdenkingen en gespreksvragen voor
koppels. Over communicatie,
verwachtingen, man/vrouwrollen,
seks, conflicthantering, geld,
kinderen, schoonfamilie en meer.
Geschreven door relatietherapeut
Gary Chapman, de auteur van het
welbekende 'De vijf talen van de
liefde'.

In deze tijd van welvaart en
consumeren, van kasten vol kleren,
speelgoed en hebbedingetjes,
ontdekken steeds meer mensen de
waarde van minimaliseren. Alleen
nog kiezen voor spullen die je echt
gebruikt of belangrijk vindt, geeft
veel meer ruimte in je huis en in je
hele leven. Een aanstekelijk boek vol
met praktische ideeën en adviezen.

OP ORDE!
MINIMALISEREN
IN HET GEZIN

Gera van den Berg
€ 14,99

Onverwacht talent

Dankbaarheid
leren

ZOVEEL OM VOOR TE
DANKEN

Stuart Lynch
€ 9,50

BOEKENTIPS

In dit leuke voelboekje voor
kleine kinderen leer je bladzijde
voor bladzijde dat er zoveel
dingen zijn om dankbaar voor
te zijn: dat je eten hebt, dat je
kleren hebt om aan te trekken,
en vrienden om mee te spelen.
De illustraties in dit boekje zijn
grappig en kleurrijk.

DURF TE GAAN, LEVEN
MET HOOGGEVOELIGHEID

Maron Lutke
€ 15,99

Wat betekent het dat God sommige
mensen heeft geschapen met hooggevoeligheid? Hoe kun je het niet
als een last maar juist als een
talent leren zien? Dit is het eerste
christelijke boek dat ingaat op dit
verder veelbesproken onderwerp.
De praktische vragen, bemoedigingen en tips helpen je ongetwijfeld
verder.
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Angst voor
mislukking
hield Lieke in
de greep
Lieke
aam
Achtern 2 jaar
JD: 2
LEEFTI
tress
S : Je s
CURSU
!
de baas
NAAM

18

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF

:

Gedurende de afronding van haar studie raakte Lieke (22)
zo gestrest dat ze hartkloppingen kreeg. Ze kon niet meer
slapen en had het gevoel dat ze niks goed deed. Lieke
werd steeds angstiger en was niet meer in staat haar
werk en opdrachten te doen.
BRON SCHUILPLAATS PERSPECTIEF 2019 BEELD GET T Y IMAGES

L

ieke: “Ik studeerde Social Work en was super
enthousiast over mijn stageplaats bij een
organisatie voor algemeen maatschappelijk
werk. Ik mocht direct veel doen en pakte
allerlei casussen op. Ik werkte vier dagen
per week en werd geacht de vijfde dag te
gebruiken voor het schrijven van verslagen
en het maken van opdrachten voor mijn opleiding. Dat
jaar was de hogeschool net overgestapt op een nieuwe
methode met veel vrije invulling. Ik vond dat moeilijk
en was bang dat ik niet kon leveren wat er gevraagd
werd. Ondertussen groeide het aantal cliënten dat ik
begeleidde gestaag. Tegen de kerstvakantie had ik vijfentwintig caseloads in plaats van de gebruikelijke tien
voor stagiaires.”

mij begreep. Ik hoefde aan haar niets uit te leggen
over het opgroeien in een christelijk gezin en de rol
die het geloof speelt in mijn leven. Met de hulpverleenster bracht ik in beeld hoe mijn leven er uitzag
en wat mij veel of misschien wel teveel energie kostte. Ik ben opgegroeid in een groot gezin waarvan ik
de oudste dochter ben. Mijn vader, zo weten we
sinds enkele jaren, heeft autisme. Ook mijn jongste
broertje heeft deze diagnose. Beiden zijn druk en erg
aanwezig. Door mijn studie bemoeide ik me steeds
vaker met de opvoeding in ons gezin. Dat was
natuurlijk niet mijn taak of rol. Ik heb net als mijn
moeder de neiging mezelf weg te cijferen en houd
me vooral bezig met de mensen in mijn omgeving
gelukkig te maken. Ik voelde het welzijn van mijn
broertjes en zusje als mijn verantwoordelijkheid.”

“Meneer
Betweter,
mevrouw
Mopper en
mevrouw
Paniekzaaier
willen
de route
bepalen”

Geen rust
“In de kerstvakantie dacht ik uit te kunnen rusten maar
toen sloeg de stress over alles wat ik nog moest doen
pas echt toe. Toch begon ik in januari weer met werken
want anderen gingen ook door, dus waarom ik niet?
Twee maanden hield ik het vol. In maart stortte ik volledig in: ik kon niet meer slapen, had migraine en bleef
de hele dag in bed. Ik ging naar de huisarts en die
schreef voor dat ik voor mijn geestelijke gezondheid
hulp nodig had. Mijn stagebegeleider op het werk tipte
mij over Stichting Schuilplaats. Hier kon ik al snel
terecht en ik werd aan de hand genomen door een
hulpverleenster.”

Niet mijn taak
“Dat was heel fijn. De hulpverleenster was iemand die

Studie gestopt
“Voor de zomer in 2017 heb ik mijn studie (tijdelijk)
stopgezet. Door de gesprekken met de hulpverleenster
en veranderingen in mijn persoonlijk leven - ik was op
kamers gegaan - kreeg ik zin om nieuwe dingen op te
pakken. Na de zomer ging ik naar een uitzendbureau en
kon voor twee dagen in de week aan de slag als onderwijsassistent op een vmbo. Op een zeker moment was er
behoefte aan een docent die basislessen Nederlands en
Engels kon geven. Ik ben dit gaan doen en heb hiervoor
inmiddels een vaste aanstelling. Ik haal veel voldoening
uit dit werk. Ik krijg goede begeleiding en veel positieve
respons. Mijn werk mocht ik voor mijn opleiding als
stage aanmerken. De hulpverlening stopte en in januari
2018 kon ik wat losse opdrachten doen waardoor ik

		
SCHUILPLAATS PERSPECTIEF

19

“Het geeft mij
moed en
vertrouwen”

voldoende punten had om naar het vierde jaar te gaan.”

Verslavend gedrag
“In september 2018 startte mijn minor en dat betekende
fulltime studeren en werken. Het duurde niet lang of ik begon
weer slaapproblemen te krijgen. Ik kreeg nare dromen, werd
zwetend wakker met migraine en keelpijn. Ik herkende de
verschijnselen en werd angstig. In december zocht ik daarom
opnieuw contact met Schuilplaats. Nu kreeg ik een mannelijke
hulpverlener. Deze hulpverlener spiegelde voortdurend mijn
doen en laten en zette me aan het denken waarom ik handel
zoals ik handel. In de tweewekelijkse gesprekken vergrootte
hij uit wat er in de achterliggende periode gebeurd was. Hij
liet mij zien dat ik mij laat leiden door gedachten in mijn
hoofd die enerzijds zeggen: ‘Het gaat je niet lukken wat je
moet doen’ en anderzijds ‘Je moet dienstbaar zijn aan anderen’. Dit is een soort verslavend gedrag geworden. Het was

zo gewoon voor mij om dit te gaan denken. Het ging
automatisch.”

Rondjes rijden
“We hebben wat er gebeurt in mijn hoofd gevisualiseerd als een
meisje dat in een bus zit met passagiers. De passagiers, waaronder
meneer Betweter, mevrouw Mopper en mevrouw Paniekzaaier,

EERST EEN COMPLIMENT
Geert Lagerwerf (41) is huisarts in
Waspik. Burn-out ziet hij als een groeiend probleem, voortkomend uit de
hoge (maatschappelijke) druk. “Ik ben
ervan overtuigd dat iedereen burn-out
kan raken, want iedereen heeft een
grens in wat hij aankan. Het komt voor
in alle sectoren. Wel zie ik dat sommige
persoonlijkheidstypen er meer vatbaar
voor zijn. Vaak zijn dat de mensen die
van nature zorgzaam zijn, en zich
gemakkelijk wegcijferen voor een
ander.”
“Patiënten komen meestal op het
spreekuur met lichamelijke klachten als
buikpijn, hoofdpijn of rugpijn. Maar
soms ook met een radeloosheid. De eer
ste symptomen zijn subtiel, een uiting
op de zwakke plekken in iemands lijf.
Dat is de manier waarmee het lichaam
aan de bel trekt. De mensen die voor
dergelijke klachten bij mij aankloppen,
verdienen een compliment. Het is een

20

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF

hele stap om hulp te vragen en te
erkennen dat er een probleem is dat je
niet alleen op kunt lossen. Veel patiën
ten voelen zich een zeur, bagatelliseren
wat ze voelen of schuiven het steeds
voor zich uit. Zodra ze open zijn over
wat er is, is de eerste stap gezet om
hulp te ontvangen. Erkenning is soms
alles wat nodig is om verder te komen.
Zo kwam er eens iemand in mijn prak
tijk die veel hoofdpijn had. Ze had een
drukke baan, maar dacht niet dat haar
klachten een stressuiting waren. Na het
bijhouden van een klachtendagboek
erkende ze dat het wel zo was. Dat
inzicht hielp.”
“Mensen met burn-out klachten verwij
zen we vaak door naar bijvoorbeeld de
Praktijkondersteuner-GGz. Wanneer
iemand belang hecht aan een christelij
ke achtergrond, verwijs ik door naar
Stichting Schuilplaats. Ik vind het
belangrijk dat de patiënt een klik voelt

met de behandelaar. Dat benadruk ik
ook altijd: kom terug wanneer je ergens
vastloopt of wanneer er geen match is.”
“Onderschat een burn-out niet. Mensen
die een burn-out achter de rug hebben
zeggen vaak: zoals toen wil ik mij nooit
meer voelen. Ze doelen daarmee op
klachten als: totaal futloos zijn, nergens
toe kunnen komen, emotioneel en
geprikkeld zijn en vastlopen. Als buiten
staander kun je je nauwelijks voorstellen
hoe dat moet voelen, maar toon in ieder
geval begrip.”
Meer informatie over burn-out: kijk
op www.thuisarts.nl/overspannen

Geert Lagerwerf (41) is
huisarts in Waspik.

Vanwege de privacy van de geïnterviewden zijn hun naam en enkele
gegevens aangepast.

Training

‘JE STRESS DE BAAS!’

ME

E TE NE
willen dat het meisje een bepaalde richting op rijdt en gaan
schreeuwen als ze hun zin niet krijgen. De passagiers zijn de
stemmen van de negatieve gedachten die ik geprobeerd heb te
onderdrukken of eraan te beantwoorden. Het effect is dat ik rondjes ga rijden. Op aanraden van de hulpverlener heb ik de passagiers én laten schreeuwen én heb ik mijn eigen weg uitgezet.
De ervaring leert dat er dan helemaal niks ergs gebeurt. Soms
betekent het dat ik een opdracht pas een dag of een week later
uitvoer. Ook het beantwoorden van appjes op de mobiele telefoon
kan wachten. Dat zijn totaal nieuwe ervaringen voor mij. Het
geeft mij moed en vertrouwen om andere nieuwe ervaringen aan
te gaan, ondanks de belemmerende gedachten ik daarbij krijg.’’ •

Schrijven en
lijstjes bijhouden
zijn een goede
eerste stap om meer
grip op je leven te
krijgen. Wat geeft
energie en wat kost
juist energie? Welke
taken die je doet
passen niet of
heel goed bij jouw
gaven en talenten?
Misschien geeft het
beter zicht op de
prioriteiten die je
moet stellen voor
meer balans.

Voel je je overbelast? Duizelt het je van alle dingen die om aandacht
vragen? Vind je het lastig om als christen rust vorm te geven in je leven?
Wellicht is de training 'Je stress de baas!' dan iets voor jou. Thema’s die
aan bod komen zijn:
• prioriteiten stellen
• grenzen kennen en aangeven
• goede balans tussen inspanning en ontspanning
• gezonde zelfzorg
• verwachtingen van jezelf en van de ander
• rust nemen

Interesse?
Kijk op www.stichtingschuilplaats.nl
voor data en locaties.
SCHUILPLAATS PERSPECTIEF
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Het is een uitzonder
lijke winter, nu een
virus ons land
in de greep houdt.
Een extra reden om
goed voor onszelf
te zorgen. Lifestyle
coach Mirjam Naijen
geeft een paar tips
voor veerkracht en
vitaliteit. Mirjam
werkt ook als
psychosociaal hulp
verlener bij Stichting
Schuilplaats.

RECEPT

ANTI-GRIEP
MIDDELTJE
INGREDIËNTEN voor 1 gevulde jampot
• 2 biologische citroenen
• 2 kaneelstokjes
• 6 plakjes verse gember
• 4 plakjes verse kurkuma
• ongeveer 100-200 mililiter biologische of imkerhoning
BEREIDING
Maak een jampot goed schoon. Was de citroenen en snijd in plakken. Doe de citroenplakjes, gemberplakjes en kurkumaplakjes in
de jampot en steek de kaneelstokjes ertussen. Schenk de honing
in de pot en zorg dat de honing alles goed bedekt. Sluit de pot af
en bewaar in de koelkast. Neem dagelijks een lepel van dit antigriep middel. Je kunt ook een lepel toevoegen aan je afgekoelde
thee. Het anti-griepmiddeltje is ongeveer 3 maanden houdbaar in
de koelkast.
Uit: Smakelijck Winter, Williene Klinck, Uitgeverij :
Smakelijck, ISBN : 9789082075045, smakelijck.nl

BEWEGEN

Trek de wandelschoenen aan
22
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Wandelen is een topmedicijn. Voor je spieren, botten, hart- en bloedvaten, longen,
hersenen, darmen, bij diabetes, tegen depressie, slapeloosheid en overgewicht en zelfs
tegen bepaalde soorten van kanker. Een dagelijkse wandeling van een half uur doet al
goed. Het hart en longen worden er sterker van en het geheugen verbetert. Bovendien
knapt je humeur ervan op. Dus: hup… naar buiten!

ar
ja

ONTSPANNING
VOEDING

SUPERFOOD
Een Amerikaans gezondheidsinstituut
heeft een lijst opgesteld van de tien meest
gezonde groenten en fruit. Hierbij werd
gekeken naar de hoeveelheid vitaminen
en mineralen en de hoeveelheid suiker en
zuur. Veel bladgroenten staan aan kop.
Neemt niet weg dat variëren belangrijk
blijft. En kijk in je voedingskeuze ook naar
het seizoen en wat voorradig is. Zo wordt
onze eigen Hollandse boerenkool gezien
als de nieuwste superfood.

Top 10
WATERKERS

CHINESE KOOL

Adem in,
adem uit...
De hele dag door ademen we in en uit. Zolang dit vanzelf gaat,
denken we er amper over na. Toch is de ademhaling van veel
mensen te snel. En dat kan kwalijke gevolgen hebben voor onze
gezondheid. Hoofdpijn, een gejaagd gevoel, vermoeidheid of zelfs
hartkloppingen; het kan allemaal het gevolg zijn van een te snelle ademhaling. Tel je ademhaling maar eens; je komt misschien
wel uit tussen de 12 tot meer dan 20 ademteugen per minuut.
Terwijl 6 keer in- en uitademen voldoende is en zelfs goed doet!
Dus: train jezelf! Breng je ademhaling de komende tijd drie keer
per dag tot rust door het uitademen te verlengen. Doe dit door
met je neus goed, maar niet te diep, in te ademen. Adem vervolgens rustig uit. Houd het uitademen zolang vol dat het nog lekker
voelt. Doe dit telkens tien minuten en ontdek wat het je brengt.
Bron: Verademing, breng lucht in je leven, door: Koen de Jong en Bram Bakker,
ISBN: 9789049960100, Dutch Media Uitgevers

SNIJBIET
WITLOF
BLADSLA
PETERSELIE
ROMAINE SLA
BLADKOOL
RAAPSTELEN

ONTSPANNING

DIT DOET
SLAAPTEKORT
Dat slapen essentieel is voor een goede
gezondheid beseffen we steeds beter.
Maar realiseren we ons ook hoe schadelijk
een slaaptekort is? Een greep: te weinig
slaap kan ADHD-symptomen geven,
stress veroorzaken en een verminderd
moreel beoordelingsvermogen. Je reactie
vermogen gaat achteruit, je kan angstiger
worden of pijn ervaren. Het immuun
systeem gaat achteruit en je verliest
creativiteit. Reden te meer om vanavond
vroeg onder de wol te gaan toch?

BEWEGEN

VERANDERING
VOLHOUDEN
Wil jij je voedingsgedrag veranderen?
Twee tips om het vol te houden:
-	Wil niet te snel en niet te veel tegelijk. Zet kleine pasjes en
kies 1 of maximaal 2 dingen die je gaat veranderen.
-	Houd een Eetdagboek bij om te controleren of je voldoende
calorieën eet en de juiste voedingsstoffen in de juiste
hoeveelheid (gram) binnenkrijgt! Op www.voedingscentrum.nl
kun je een account aanmaken voor een eetmeter. Vul deze
minimaal 3 dagen per week in.

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF
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Herrie
in huis
Samen door de puberteit!
Pubers. Het ene moment kunnen we ze achter het
behang plakken, het andere moment genieten we van het
leven dat ze in de brouwerij brengen. Met pubers is geen
dag hetzelfde!
TEKST CELINE PRINS BEELD GET T Y IMAGES

H

et roerige leven van ‘puberouders’ en hun
puber(s) is in geen gezin hetzelfde. Toch zijn
sommige onderdelen universeel en onvermijdelijk: je kind wordt zelfstandig, krijgt een eigen
mening en stukje bij beetje moet je je kind los
gaan laten. Dat is niet altijd gemakkelijk.
Desondanks is het waardevol om te investeren in
je pubers en mee te wandelen op hun weg naar zelfstandigheid.
Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hulpverleners en pubervaders Harm
en Arnoud gaan met elkaar in gesprek.
Harm: “Ik vroeg mijn jongste dochter: ‘Ben jij nou puber?’ Want
wanneer je nou precies puber bent, kan best verschillen.
Misschien tussen veertien en zeventien jaar dat je echt puber
bent. Mijn dochter vindt zelf dat ze geen puber is.”
Arnoud: “Is ze het wel geweest?”
Harm: “Ik vind zelf dat ze het wordt. Het is een ontwikkelingsfase

24
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van het kind die een eigen identiteit ontwikkelt en ik denk wel
dat ze daar nu doorheen gaat.”
Arnoud: “Bij mij is het net begonnen! Ze vallen niet allemaal in
de leeftijdscategorie van Harm, maar ik ben toch van mening dat
mijn kinderen in de puberteit zitten. Ik vind het ontzettend leuk.
Het brengt gezelligheid, lol en dynamiek.”
Harm: “Het is inderdaad een mooie leeftijdsfase. Wat ik zelf
heel leuk vind is dat ze met hele nieuwe input en reuring
komen, met een nieuwe kijk op de wereld soms. Ik leer veel
van mijn pubers. De jongste begon een stevig verhaal over
duurzaamheid en vond dat we eigenlijk vegetarisch
moesten eten. Ze heeft mij toen wel overtuigd dat het
belangrijk is. We zijn een poosje vegetarisch gaan eten,
inmiddels zijn we toch weer flexitariër.”
Arnoud (lacht): “Jullie hielden dat toch niet
helemaal vol?”
Harm (grijnst): “Mijn dochter zelf ook niet.”

HARM REBEL is teamleider en
psychosociaal hulpverlener bij
Schuilplaats Veenendaal. Hij heeft
twee dochters van eenentwintig
en achttien.

ARNOUD BAKKER is ook
psychosociaal hulpverlener bij
Schuilplaats Sliedrecht, daarnaast
zit hij in het lokaal Sociaal Team
van Sliedrecht. Hij heeft vijf
kinderen van veertien, dertien,
tien, zeven en vier. Arnoud: “Vooral
die oudste drie vormen een heerlijk
puberkoppel!”

‘Ik heb geleerd dat loslaten
heel belangrijk is’

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF
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“Regelmatig
worden er
vrienden
of vriendinnen
uitgenodigd
om te logeren
in de schuur”

maal bovenop zitten, maar dat riep alleen maar een averechtse reactie op. Dat heb ik overboord gegooid.
Gisteravond zagen we dat het zijn cijfers nog niet zo
goed had gedaan, maar hij zag zelf dat hij er iets aan
moest doen.”
Harm (lacht): “Ja, nu gaan ze alles zelf ervaren en
experimenteren. Dat vind ik wel spannend, want je hebt
het beste met ze voor. Maar het mooie vind ik ook dat
ze wel naar mij toekomen als er moeilijke dingen
gebeuren. Dan lopen ze ’s avonds naar onze slaapkamer
en willen ze erover praten en richting zoeken.”

Relatie

Arnoud: “Met dit soort ingewikkelde kwesties is het
ook een onderhandelingsproces, waarin je samen de
weg vindt.”

Loslaten
Het liefst houd je je kinderen stevig vast, weet je altijd
precies waar ze uithangen en met wie. Toch moet je
steeds meer loslaten naarmate je pubers ouder worden.
Arnoud leerde dat in de praktijk.
Arnoud: “Ik sta echt nog aan het begin, maar ik heb
geleerd dat loslaten heel belangrijk is. Daar heb ik wel
wat vorderingen in moeten maken. Ik heb gesprekken
met een coach gehad. Het was voor mij heel goed om
te zien dat ik teveel controle wilde houden, terwijl ze
het er prima vanaf brengen.’”
Harm: “Dat is een herkenbaar thema! Je hebt steeds
minder grip op je kinderen, maar je wilt je dames toch
beschermen voor de grote wereld. Tot hun twaalfde heb
je nog invloed, daarna is dat wel een beetje voorbij.
Dan ga je oogsten wat er tot dan is
ingestopt. En moet je vertrouwen op je kind.”
Arnoud: “Ja, je moet vertrouwen dat ze het zelf gaan
doen. Mijn oudste zoon is heel gemoedelijk en doet alles
graag op zijn gemak. Aan het begin van het schooljaar
haalt hij dan dikke onvoldoendes. Ik ging daar dan hele-
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Je kind wordt ouder en de band verandert. Het ene
moment ben je de strenge ouder, het andere moment hun
beste vriend of vriendin (vooral als ze iets van je nodig
hebben).
Harm: “Gisteren zei ik tegen mijn dochter: ‘Er zijn ook
wel gezinnen die het heel lastig hebben als de kinderen
in de puberteit zitten.’ Ik vroeg wat ze daarvan vond.
Ze antwoordde: ‘Het ligt misschien ook aan de relatie
die je met je ouders hebt.’”
Arnoud: “Ja, daar had ik het laatst ook met mijn
kinderen over. Volgens mij zit het wel snor. Het is
samen leven en samen leren. Soms schuurt dat, kom
je elkaar tegen en heb je een botsing. Dan moet je
leren die botsing weer bij te leggen en om in de relatie
te blijven.”
Harm: “Het is interessant om je dan af te vragen: gaat
het om de rechtvaardigheid of om de relatie? In onze
kringen zijn normen en waarden heel belangrijk en de
reflex is dan om heel erg op de controle te gaan zitten.
Maar het is belangrijk om de sturing vanuit de relatie te
doen en niet vanuit de controle.”
Arnoud: “Grenzen stellen vind ik daarom soms lastig.
Thuiskomtijden, schermtijden, je wil daar nog wel enige
richting aan geven. Je moet jezelf geven voor die
relatie, opvoeden doe je met het materiaal dat je zelf
bent. Luchtigheid helpt mij enorm. Het is belangrijk om
op het niveau van je kind te zitten.”

Geloof
Naast de alledaagse opvoeding van je kind, probeer je
ook het geloof over te brengen. Dat loslaten vinden Harm
en Arnoud nog weleens moeilijk.

E TE NE

N

ME

ME

PUBERPRAAT

OM

Harm: “Ik wil heel graag het geloof overbrengen en probeer een
voorbeeld te zijn. Maar de diepste waarden kun je niet voor ze
bepalen. Die moeten ze zelf in hun hart omsluiten. Daar worstelen veel mensen van onze achterban mee, want ze voelen zich er
verantwoordelijk voor, zoals beloofd bij de doop. Maar je houding
en je relatie is dan fundamenteel hoe je daar vorm aan geeft.”
Arnoud: “Dat herken ik. Loslaten is niet zo moeilijk op de bijzaken, maar wel waar het echt fundamenteel is. Dat zie ik terug bij
klanten en mezelf. Die thuiskomtijden lopen wel los, maar waar
het echt het hart raakt is dat moeilijk. Het vraagt vertrouwen in
je kind en in God. Dat helpt mij ook wel om toch weer te relativeren. Ik kan het loslaten omdat ze in handen van God liggen.”
Harm: “Mijn oudste dochter heeft belijdenis gedaan,
de jongste is zoekende. Beiden is mooi, daar is ruimte voor. Ik
hoop dat de jongste ook belijdenis gaat doen. God gaat een weg
met hen, daar vertrouw ik op.”

Een goed gesprek voeren met je
puber? 3 gouden tips:
-	Stel neutrale vragen. Een gesprek is
geen verhoor. Laat oordeel achterwege.
-	Toon je emotie. Pubers houden van
oprechtheid. Wind er geen doekjes
om hoe jij je voelt. Benoem je angst.
-	Stel grenzen. Straffen helpt niet
meer, maar je kunt wél je grenzen
aangeven. Oneindig beargumenteren
hoeft niet. Geef hen gewoon die
verantwoordelijkheid.

Sociaal
Ineens is het over met de speelafspraakjes. Vanaf nu wordt er
‘gechilld’.
Arnoud: “Soms mopperen cliënten en dan vraag ik: ‘Maak je wel
gezelligheid? Is het wel leuk om bij jou te zijn?’ Het is belangrijk
om soms ook op jezelf te reflecteren. Tuurlijk gaan ze het nu ook
ergens anders zoeken, maar zorg dat ze het ook leuk hebben bij
jou thuis.”
Harm: “Wij hebben uitgebouwd om ruimte te creëren, dat ze
vrienden kunnen uitnodigen. Toen ze ouder werden, vonden wij
het een mooi moment om dat te doen. Nu is er ruimte om bij ons
thuis te komen. Wij schuiven de deuren dicht en zij hebben een
eigen plek om gezellig te kunnen zitten.”
Arnoud: “Dat motiveert ze om mensen mee naar huis te nemen.
Daar zet ik ook bewust op in. Wij hebben een schuur, of rommelhok.
Heel regelmatig worden er vrienden of vriendinnen uitgenodigd
om daar te logeren. Het zit niet aan huis vast, dus wij hebben
nergens last van. En zij vinden het heel leuk.” •

Stichting Schuilplaats biedt
hulp bij opvoeding in iedere
levensfase. Benieuwd naar de
mogelijkheden? Kijk op onze
website voor meer informatie.

Eindeloos bitterballen bakken
Jacomine Oosterhoff is communicatie-adviseur en
zelfstandig tekstschrijver. Ze is getrouwd en moeder
van twee zonen en twee dochters, allemaal in of
net uit de puberleeftijd. Ze vertelt hoe het ‘pubermoederschap’ haar vergaat.
“Vroeger zag ik er een beetje tegenop. Maar inmiddels
vind ik het heel leuk! Mijn kinderen worden zelfstan
dige mensen, met een eigen mening en focus. Het is
belangrijk dat jij je kind vertrouwt. Je kinderen
kunnen veel meer dan je denkt. Ik ben onder de
indruk van hun sociale skills.
We merken ook dat je moet meegaan in wat zij leuk
vinden. Ik plan een gezellig hangavondje met mijn
dochter. Op zaterdag bakken we bitterballen. Laatst
hadden we onze zoon beloofd dat hij een bitterbal
kreeg voor elke schooltaak die hij af zou maken. Het
was een beetje een grap. Uiteindelijk kreeg hij er
twaalf, die kon hij niet eens op! We hebben er wel
om gelachen met zijn allen.”

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF
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INTERVIEW

‘‘Een warm hart

voor christelijke hulpver

Christelijke hulpverlening voor iedereen die dat nodig heeft; dat
is waar Stichting Schuilplaats voor staat. In hoeverre blijft daar in
Nederland ruimte voor? Kees van der Staaij, fractievoorzitter van
de SGP over zijn hart voor christelijke zorg.
Hoe ziet u de toekomst van de christelijke
(psychosociale) hulpverlening, zoals Stichting
Schuilplaats?

Op welke wijze kunnen kerken en hulpverleningsorganisaties als Stichting Schuilplaats volgens u
samenwerken en elkaar versterken?

“Als christelijke hulpverlening zich in blijft zetten voor kwalitatief goede ondersteuning, dan zie ik haar toekomst positief
in. Temeer omdat de SGP in de huidige zorgwetten de keuzevrijheid stevig heeft weten te verankeren. Daardoor kunnen
mensen als ze maatschappelijke ondersteuning, langdurige
zorg of jeugdhulp nodig hebben, blijven kiezen voor zorg en
ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid,
levensovertuiging en culturele achtergrond. Wel verwacht ik
dat samenwerking tussen zorgaanbieders steeds belangrijker
zal worden. Daar ligt voor sommige identiteitsgebonden zorgaanbieders nog een uitdaging.”

“De samenwerking met kerken is een sterk punt van hulpver
leningsorganisaties uit onze achterban. Kerken en aanbieders
kunnen elkaar op talloze manieren versterken. Denk bijvoorbeeld aan het samen optrekken richting de burgerlijke gemeente,
of de (financiële) ondersteuning van cliënten vanuit de eigen
kerkelijke gemeente. Kerken hebben vaak veel ervaring met
vrijwilligerswerk, zorgorganisaties beschikken over professionele
medewerkers als de zorgvraag ingewikkelder wordt. De combinatie hiervan kan aantrekkelijk zijn voor de gemeente bij de
uitvoering van de Wmo. Ik vind het daarom belangrijk dat
lokale gemeenteraadsfracties in gesprek gaan met kerken en
zorgaanbieders, en hen bevragen op de rol die zij voor zichzelf
zien weggelegd.”

Wat is volgens u de meerwaarde van identiteitsgebonden hulpverlening ten opzichte van reguliere
hulpverlening?
“Ik ben ervan overtuigd dat hulpverlening succesvoller is als
de zorg aansluit bij de belevingswereld van de zorgvrager. De
keuzevrijheid en eigen regie van mensen staan daarom hoog in
het vaandel bij de SGP.”

Wat zijn voor de SGP in het komende verkiezingsprogramma belangrijke standpunten met
betrekking tot de zorg?
“De coronacrisis heeft laten zien hoe waardevol goede zorg en
ondersteuning zijn. Tegelijkertijd heeft de crisis ook de vinger
gelegd op de zwakke plekken van het huidige zorgstelsel. Het
tekort aan personeel bijvoorbeeld, of hoe we de capaciteit van
de intensive care hadden geregeld. De betaalbaarheid van de
zorg blijft ook een heet hangijzer. In de komende kabinetsperiode zullen we ons dus bezig moeten houden met de vraag
hoe we ook in de toekomst kwalitatief goede zorg kunnen
blijven bieden aan iedereen die dat nodig heeft.”
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Wat is uw visie op de rol en taak
van de kerken in de zorg voor
onze naasten? En de rol en taak
van de overheid?
“Kerkelijke gemeenten kunnen volgens
mij een waardevolle bijdrage leveren in
de zorg voor de naasten. Ze moeten dit
doen als kerk en niet als verlengstuk van
de overheid of van een zorgorganisatie.
Het gaat om de presentie van de kerk in
de samenleving om dienstbaar te zijn
vanuit de christelijke roeping om God
lief te hebben boven alles en de naaste
als onszelf. Concreet kan dit handen en
voeten krijgen met het bevorderen van
onderling dienstbetoon in de gemeente,
het verlenen van bijstand, het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor

Landelijk
actief

rlening’’

Stichting Schuilplaats werkt
landelijk vanuit elf hulpverleningslocaties.
Precies weten waar
we actief zijn?
Gebruik de QR-code
voor een overzicht.

de uitoefening van het diaconaat en het afstemmen van de
zorg voor de naaste met hulpverleningsinstantie. De overheid
neemt een andere rol in dan voorheen. In plaats van een overheid die als eerste verantwoordelijk is voor de zorg van haar
burgers, zijn mensen samen met hun sociale netwerk in de
eerste plaats weer zelf verantwoordelijk. Voor wie – ook met
steun van de omgeving – niet (meer) zelfredzaam kan zijn,
vindt de SGP het belangrijk dat er kwalitatief goede ondersteuning en/of passende zorg beschikbaar is.”

CHRISTELIJKE HULP
BIJ U IN DE BUURT?
Wilt u als kerkelijke gemeente
graag de hulpverlening vanuit een
christelijke identiteit in uw eigen
woonplaats of regio? Dan kunnen
wij u helpen door een samenwerkingsverband met u aan te gaan.

Wat wenst u Schuilplaats toe?
“Het 40-jarig jubileum van Stichting Schuilplaats is een prachtige mijlpaal. Ik hoop dat Schuilplaats ook in de toekomst in
het leven van veel mensen een waardevolle bijdrage mag
leveren. Ik draag het een warm hart toe!” •

Kees van der Staaij
is fractievoorzitter
van de SGP.

In het samenwerkingsverband
draagt u zorg voor de financiële
middelen en dragen wij zorg voor
alles wat nodig is om professionele
hulpverlening vanuit een christe
lijke identiteit mogelijk te maken.
Deze locaties heten Diaconaal
Maatschappelijk Werk locaties
(DMW). Inmiddels hebben we voor
tientallen kerkelijke gemeenten
een DMW locatie opgericht. Samen
zorgen we voor betrouwbare, laagdrempelige en toegankelijke hulp
en ondersteuning.

FOTO: SGP

Wilt u de mogelijkheid
bespreken om ook in uw
woonplaats of regio een DMW
hulpverleningslocatie op te
zetten, dan kunt u daarvoor
contact met ons opnemen. Wij
stemmen graag met u af wat
hiervoor de mogelijkheden zijn.

SCHUILPLAATS PERSPECTIEF
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DIENSTENOVERZICHT
VAN STICHTING SCHUILPLAATS
RELATIEPROBLEMEN
•- Problemen
tussen echtparen.
- Problemen in de relatie tussen ouders en
kinderen.
- Problemen in andere relationele verbanden
(met vrienden, buren etc.).

PSYCHISCHE PROBLEMEN
•- Problemen
in het kader van
overspannenheid en burn-out.
- Moeilijkheden in de identiteitsontwikkeling.
- Lichte tot matige vormen van somberheid
en depressiviteit.
- Lichte tot matige vormen van angst- en
dwangklachten.
- Problemen met betrekking tot eenzaamheid.
- Onzekerheid en subassertiviteit.

PSYCHOSOMATISCHE PROBLEMEN
•- Problemen
door hyperventilatie.
- Last van spanningshoofdpijn.
- Onduidbare lichamelijke klachten.

OPVOEDINGSPROBLEMEN
•- Problemen
van ouders met het opvoeden
van hun kinderen.
- Handelingsverlegenheid in het omgaan
met het gedrag van pubers.

VEILIGHEID
•- Huiselijk
geweld.
- Kindermishandeling.
- Seksueel misbruik.

NB: In deze categorie vorm het afwegingskader
van onze beroepsgroep de leidraad om Veilig
thuis al dan niet te betrekken bij het hulp
verleningsaanbod (hantering Meldcode).

MATERIËLE PROBLEMEN
•- Hulp
en/of ondersteuning bij
geldbesteding, waar nodig en mogelijk
in samenwerking met de diaconie.

FASEPROBLEMATIEK
•- Problemen
bij het uit huis gaan van

ARBEIDSGERELATEERDE PROBLEMEN
•- Problemen
met collega’s of werkgever.

kinderen, het lege nest syndroom.
- Moeiten met de menopauze.
- Ervaren van een midlifecrisis.

- Gezondheidsklachten door
werkomstandigheden.

•- Seksuele problemen binnen het
SEKSUELE PROBLEMEN

huwelijk en/of porno-en seksverslaving.

VERWERKINGSPROBLEMATIEK
•- Problemen
in verwerking van het verlies
van partner, kind, ouder en anderen.
- Problemen in het omgaan met incest,
incestueuze ervaringen, ongewenste
aanrakingen/intimiteiten.
- Andere verlieservaringen zoals, na
echtscheiding, werk en gezondheid e.d.
NB: de grens van ons hulpaanbod voor deze
categorie ligt bij de medische kant van de
problemen die een behandeling van een arts
vereisen (bij verkrachting e.d.), voor de
juridische kant van de problemen die een
verwijzing naar een jurist vereisen (bij
aangifte) en voor de financiële gevolgen die
een verwijzing vereisen naar financiële experts
(na echtscheiding, werkeloosheid e.d.).

CURSUSSEN
•Stichting
Schuilplaats heeft een divers
cursusaanbod voor de aanpak van relationele
en psychosociale problemen. De cursussen zijn
soms ontwikkeld door onze hulpverleners zelf.
Voorbeelden van ons aanbod:
- cursus ‘Zelfvertrouwen’
- gespreksgroep ‘Rouwverwerking’
- cursus ‘Verder na echtscheiding’
- cursus ‘Stress de baas’
Daarnaast heeft Schuilplaats het aanbod
van ‘lotgenotengroepen’ en ‘koffieochtenden’.
Voor ondersteuning van netwerken heeft
Schuilplaats het project SONO (sociaal
netwerk ondersteuning). Kijk voor het actuele
aanbod op onze website www.schuilplaats.nl.

BIJ TRAUMAVERWERKING: EMDR
•Op HULP
de locaties Veenendaal en Sliedrecht biedt
Stichting Schuilplaats EMDR-behandelingen aan
door een gekwalificeerde Schuilplaats hulpver
lener. Hierbij is aandacht voor geloofsvragen
en de christelijke identiteit.

• BEMIDDELING

- Bemiddeling in relatie tot de werkgever, overheidsinstanties, bank- of verzekeringswezen.

Word vriend van Schuilplaats
Maak hulpverlening vanuit christelijk perspectief voor
iedereen toegankelijk. Ook voor mensen die de eigen
bijdragen niet kunnen betalen. Gebruik de antwoordkaart
in het hart van het magazine. Alvast hartelijk dank voor
uw betrokkenheid!
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Bedankt!

M

nemen van Piet. Hij blijft betrokken als
fondsenwerver en ambassadeur richting
kerken en burgerlijke gemeenten.

door zijn rol als adviseur bij de omvorming van de organisatie. Net zoals Piet
zal hij de directiefunctie een dag per
week uitvoeren. De overige tijd blijft hij
werkzaam als zelfstandig organisatie
adviseur en mediator. •

ensen zeggen weleens: Je
kunt het beste stoppen op
het hoogtepunt. In zekere
zin gaat dit op voor Piet
Versloot, die na 15 jaar
het directeursstokje overdraagt aan Bart
Visser. Hij doet dat op een bijzonder
moment, namelijk na het 40-jarig jubileum.
Piet deed zijn werk met een enorme
bewogenheid: “Hulp bieden aan de naaste in nood is mijn passie. De gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan inspireert
mij hierbij: hij loopt niet voorbij, maar
hij helpt. Dat mogen wij bij Stichting
Schuilplaats ook doen: mensen die bijvoorbeeld relatie- of identiteitsproblemen
hebben, mogen we helpen en handreikingen geven die God ons vanuit de Bijbel
geeft.” We hoeven niet echt afscheid te

Bart Visser stapt met evenveel gedrevenheid in het directeurschap voor
Stichting Schuilplaats. “Het spreekt mij
aan om te werken voor een hulpverleningsorganisatie met een heldere
christelijke missie. Een missie die erop
is gericht om onze kwetsbare medemens
vanuit het perspectief van de Bijbel te
helpen. Het zorgdragen voor de continuïteit van deze mooie en inhoudsvolle
missie geeft mijn werk extra inhoud.
Hierdoor kunnen onze psychosociale
hulpverleners hun werk zo goed mogelijk
uitvoeren. Zij zijn de kern van onze
organisatie en ik heb veel waardering
voor hun deskundigheid. Ze geven
mensen weer uitzicht in hun verdriet
en moeilijkheden. Dit inspireert mij!”
Bart raakte bij Schuilplaats betrokken

Als het niet gaat
zoals je zou willen

Wat zou Schuilplaats/
DMW zijn zonder
vrijwilligers!

Resultaat
zien

Schuilplaats/DMW is rijk gezegend
met betrokken vrijwilligers vanuit
de achterban. Of het nu gaat om de
invulling van de Schuilplaats
bestuursfuncties waarbij op een
betrokken wijze meegedacht wordt
met de ontwikkeling van de organi
satie, of de invulling van een regio
nale DMW-hulpverleningslocatie met
bestuurders; zij zetten zich met alle
energie en met een warm hart in
voor onze kwetsbare naaste in nood.
In een aantal gevallen zijn deze
bestuursfuncties ook gecombineerd
met kerkenraadswerk wat ook de
nodige energie en tijdsbesteding
vraagt. Voor al die betrokkenheid:
bedankt!

Ik zie het als een zegen iets te mogen
betekenen voor hen die zorgen en
problemen ondervinden in hun leven.
En wanneer de zegen van de Heere mag
worden ervaren, wat gedurende ons
bestaan diverse keren duidelijk zo was,
is dat mijn grootste stimulans dit werk
te doen. Vanaf de start van het DMW
A&V in 1996, heb ik, met een onderbreking
van drie jaar, het voorzitterschap van het
bestuur mogen vervullen. Een gevoel van
grote dankbaarheid overheerst mij, wanneer ik hoor dat hulpverleners resultaten
zien, en hulpvragers laten weten dat zij
daadwerkelijk geholpen zijn.

Zorg verlenen op grond van de Bijbel
heeft meerwaarde. Onze medewerkers
zien je als onze naaste. Willen je
helpen, in je kwetsbare situatie. Met
een luisterend oor en een opmerk
zaam en liefdevol hart. Zorg delen
op grond van de Bijbel heeft meer
waarde. Je staat er niet alleen voor.
Het maakt je zorgen minder zwaar.
Onze professionals helpen je graag.
Ze staan voor je klaar. Bieden warm
te, kwaliteit, geborgenheid
en vertrouwelijkheid.
Rien Bogerd, Voorzitter Raad
van Toezicht, Stichting Schuilplaats

Arie Bons, voorzitter
bestuur van DMW
Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden.
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“ W EES TE N O PZICHTE
VA N E LKA A R
V R I E ND E LIJK
EN BAR MHA R TIG,
EN V ER G E E F E LKA A R,
Z OA LS O O K
GO D I N CHRIS TUS
U V ER G E VE N HE E FT”
EF E ZE 4: 3 2

www.stichtingschuilplaats.nl
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Advertentiebijlage bij het Reformatorisch Dagblad

Investeren
in elkaar!
Relatie Hoe vind je elkaar na ontrouw - Interview SGP-voorman Kees van der Staaij – Verlies Kleur geven
aan rouw – Gezondheid Tips voor veerkracht en vitaliteit – Investeren In onze pubers – Identiteit Iedereen
is vatbaar voor een burn-out – Nieuwe directeur “Hulpverlening met een heldere christelijke missie”
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