
'Een plezierig leven'
Mensen met een verstandelijke handi-
cap lopen het risico mensen zonder
geschiedenis te worden, mensen die
een ander niets .te vertellen hebben

over het persoonlijke wel en wee en

ook niet over de oorzaken en de her-
komst van dit wel en b'ee.

De pastores Ton van Oosterhout,
Werner van de Wouw en Thom Spit
van een drietal instellingen in de regio,
hebben er dan ook werk van gernaakt

om het Levensverhaal van mensen met
een verstandelijke handicap een vaste
plaats binnen het individuele zorgplan
te doen knjgen. Het gaat daarb4 niet
alleen om een opsomming van gebeur-

tenissen, relaties en handelingen, maar

vooral om wat de verstandelijk gehan-

dicapte mens er zelf mee wil uitdruk-
ken. Hoe draagt het bij tot een zinvol-
ler leven?
Dit vereist bij ouders en begeleiders

een grotere gevoeligheid voor be-

staanswaarden, die voor de verstande-

lijk gehandicapte mens betekenis

hebben in zijn persoonlijke levensge-

schiedenis.

Veel mensen in de zorg voor mensen

met een verstandelijke handicap heb-

ben een natuurlijk gevoel voor per-

soonlijke waardering en respect vanuit

de ontmoeting tussen mensen. Maar in
een kwalitatief goede zorgrelatie zou

dit respect niet atlankehjk mogen zr.1n

van een enkehng. die die gevoeligheid
van nature bezit. Coede zorg moet in
de zorg zelf verankerd zijn. aldus de

genoemde auteurs.

Extra oog en oor

Met name de mensen die rverkzaam

zijn in de pastorale zorg dienen ertra
oog en oor te hebben voor het levens-

verhaal aLs een rerhaai. u'aarin het

vallen en opstaan van mensen in beeld
gcbracht nordt. dc' zinvolheid en

zinlt,o.llcid i 3n lr'r cttsct Vartltgett.

(Zie ook pag. ttl)
De therra-avond over dit onderwerp
zal *'ordcn ingeleid door de pastor van

de Severinus. mevrouw Hanneke van

Empel. cn zrl r.'lder bcstlart uit cctt

bijdrage cloor Ton van Oosterhotlt, ecrt

'u'an cle aLlte!.rrs van het boek "Mcnscll

nrct ccn verhaal".

-

Pastores over het Levensverhaal van de verstandelijk gehandicapte

Deze thema-avond wordt u aangebo-

den door de Familievereniging in ,

samenwerking met de Severinus.
Ouders, verwanten en vertegenwoordi-
gers van bewoners, maar ook degeíen
die dagelijks werkzaam zijn in de zorg,

zrjn van harte uitgenodigd voor deTe

Thema-avond op dinsdag 27 januaii, 's

avonds om 20.00 uur in het restaurant

van de Severinus.

Men kan zich hiervoor telefonisch
opgeven bij mw. I. Wilbrink, tel. 040 -

2586309.

Peter van Klaveren

Twee havisten met tvvee Honkers op de foto.

Roos Baars en Rachel Bobbink,
respectievelijk 15 en 14 jaar, zijn twee

leerlingen van het Strabrechtcollege in
Geldrop. In de 3e klassen is men daar

bezig met het project 'werken'. De

leerlingen gaan met allerlei beroepen

kennismaken.
Deze twee enthousiaste meiden uit 3

HAVO, die graag 'met mensen'willen
gaan werken, zijn hiervoor op Honk 18

geweest. Na een interview met een ver-
pleegkundige, een rondleiding op 't
Honk en met informatiemateriaal op

zak zljn zij weer temg naar school
gegaan om verslag uit te brengen aan

hun klasgenoten.
Op Honk 18 denkt men op deze manier
een positieve bijdrage te hebben gele-

verd aan de beeldvonning van het

werken in de zorg voor verstandelijk
gehandicapte mensen.



Pasto raalwerk en het zorgplan
Mensen met een verhaal

De volgende twee teksten komen uit
het boek "Mensen met een verhaal".

(Zie ook artikel pag. 2!)

Werner van de Wouw, pastor van het
Eckardal:
"Mensen met een verhaal is een boek
geschreven door, voor en over vreemde
vogels: door vreemde schrijvers, voor
weemde lezers over vreemde verstan-
delijk gehandicapten. Vreemd? Met dit
woord wil ik verwijzen naaÍ de on-
grijpbare en onzichtbare dimensie van
onszelf en van de anderen als unieke
personen, als mensen met 'n eigen
levensgeschiedenis en verhaal. Het is
juist deze dimensie die ons fundamen-
teel menselijk maakt. Tegelijk onttrekt
zich het eigene, unieke en geheimvolle
van de persoon aan een objectiverende,
afstandelijke benadering.

Thom Spit, pastor van de Donks-
bergen:
Elke poging de persoon te verklaren
vanuit eigenschappen, persoonlijk-
heidstrekken en categorieën, of vanuit
wetmatigheden en voorspelbare oor-
zakelijke verbanden, of vanuit vastlig-
gende rijpings- en ontwikkelings-
stadia, omvat slechts de helft, de
buitenkant van het menselijk bestaan.
Wat zover buiten vizier blijft, is wat
iemand maakt tot juist deze enige en
niet een andere persoon: zijn unieke
levensverhaal. Wat ook buiten ons
gezichtsveld raakÍ, is de persoon als
zelf handelend, zelf richting en uit-
drukking gevend aanzljn bestaan: de
mens als zinzosftsnd en betekenis-
gevend subject."

De meest fundamentele vraag:

"Op pastorale gronden hebben we ge-
zien dat alle behoeften en wensen van
de personen eigenlijk terug te brengen
zijntot de meest fundamentele, exis-
tentiële vraag: "Help mij in mijn be-
hoefte aan een gelukkig bestaan, zodat
ik mijn leven zinvol kan ervaren!"

Aan deze bestaanswaag zijn eigenlijk
alle andere wagen ondergeschikt. Im-
mers, de vraag om een gezond lichaam
ofom goede voeding en hygiëne zijn
belangrijk, maar bepalen op zichzelf

nog niet dat, als daaraan voldaan
wordt, mijn leven ook gelukkig zal
zijn. Een prettig en goed functionerend
lichaam, goede sociale contacten, een
goed evenwicht tussen inspanning en
ontspanning, enzovoort, dragen wel bij

zichzelfniet de voor. Met andere
woorden: alle die in een
zorgplan staan, bevatten

maar het totaal
ervan en de rop de persoon
daarmee indelijk be-
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kan ik boeven en stoute mensen van-
gen. Ik moet dan eerst naar de politie-
school. Daar ga ik voor leren.
Dirk: "lk wil bij PSV gaan voetballen.
Ik kan't nog niet goed, maar dat ga ik
wel leren. Misschien begin ik wel bij
RKWO. Ik zou met Nilis, De Bilde en
Arthur Numan willen voetballen. Luc
Nilis vind ik de beste. Ik zou ook'n
Ferrari willen om lekker te crossen. Ik
heb nog geen rijbewijs. Dat zal ik eerst
eens gaan halen."
"Wij houden allebei van mosselen eten.

Ook de mosselsoep vinden we erg
lekker. Het eten is hier het lekkerst. Ze
koken hier geweldig. Bij ons moeder
brandt het soms aan", besluit Harold.

Crypto-puzzelgram

Miel van Sambeek was de oplossing
van de vorige pluzzel.
De nieuwe opgave luidt:

Suar opzr Fnc,Nsr rxcrr. rn ÉÉN
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Moeilijk te beantwoorden

In de zorg voor verstandelijk gehandi-
capte mensen gaan wij steeds meer
aandacht besteden aan zin(geving)-
beleving. Het grote verschil met de
concrete vragen over lichamelijke
zorg, voeding, rust en ontspanning en
wagen met betrekking tot zingevings-
wagen is, dat deze laatste wagen veel
moeilijker te beantwoorden zijn.

In het boek 'Mensen met een verhaal',
gaan de auteurs in op de vraag 'waar-
om het levensverhaal', maar ook hoe je
ouders enlof familieleden kunt helpen
om een levensverhaal te maken. Veran-
kering in de zorg is een hoofdstuk,
waarin het zorgplan en de fundamen-
tele vraag veel aandacht krijgt.

Het boek gaat in de eerste plaats over
zorg voor en met verstandelijk gehan-
dicapten. Het zorgplan en het levens-
verhaal spelen daarin een belangrijke
rol. Het boek gaat ook over het werk
van de auteurs. Het is geschreven door
de ogen van het pastoraal werk. Ik
vind dat het boek naadloos aansluit bij
de ontwikkeling van zorg zoals wij die
voorstaan.

Ad Heesterbeek

Na gedane therapie is het goed lalfie drinken!

Zo treÍje elkaar nog eens, als je in buitenhuizen

fi

benade-


