
de zevende dag. God en de mens rusten op de laatste
dag, op die laatste sabbat als alles is voltooid. Dan pas

weten we -God en mens eindelijk samen- waar alles
goed voor was, al dat gezoek, al dat lijden. Jacques
heeft de grote stap gezet en heeÍt zichzelf in bezit
genomen. Dat is de rust die over hem is gekomen" Hij
is gearriveerd. Vraag niet waar precies en hoe precies,
want dat gaat ons verstand eh onze fantasie te boven.
Wij staan aan deze kant van de drempel -hij is er over-
heen gestapt. Jacques heeÍt het begrepen. Dat zegt
hij ons en daarom mogen wijookfeestvieren, want het
lijden is geleden en voor hem is er de nieuwe wereld,
die nieuwe stad, waarin hij niet meer gehandicapt is. "

Sjoerd de Jong,
Voorzitter Cupertino.

Boek

Mensen met
een verhaal
'Mensen met een verhaal'. Dat is de titel van een
boek over levensverhalen van mensen met een
verstandelijke handicap. De auteurs zijn Ton van
Oosterhout, Thom Spiten Wernervan deWouw. Zij
hebben een jarenlange ervaring in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap. Als
geestelijk verzorgers hechten zij bijzonder veel
waarde aan het levensverhaal van mensen. Dit kan
basis zijn voor een goede zorgverlening.

Die zorg is volop in beweging. En dat is goed. Als maar
recht gedaan blijÍt worden aan de zingevingsvragen
van mensen. Wie is déze mens met een verstandelijke
handicap? Hoe ervaart hij zijn leven? Wat maakt hem
uniek? Wat verwacht hij vanuit die eigenheid van zorg-
verleners?
De levensverhalen van deze mensen kunnen op die
vragen een antwoord geven. ln dit boek is exempla-
risch een aantal van die verhalen uitgewerkt. Recht-
streeks uit de praktijk.

Herkenbaar

ln deel 1 maken we kennis met Karel, Karien en Petra.
Mensen met een verstandelijke handicap. Hun
verhalen lopen sterk uiteen, maar laten alledrie iets
zien van de mens die ze zijn. De thema's die in hun
verhalen doorklinken zijn heel herkenbaar. Voor ieder
van ons. We ontmoeten unieke medemensen. Zij
openen ons de ogen en dwingen respect af. We
krijgen zicht op hun verhaal . Zo is 'zorg op maat'
mogelijk.
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Mensen met een

verhaal
ln deel 2 wordt beschreven
hoe deze ontmoeting zorg-
verleners kan uitnodigen voor
een herbezinning op hun
taak. De auteurs reiken theo-
reiische kaders aan.
Daarmee kunnen zingevings-
aspecten worden herkend.
Vragen die een plek krijgen
zijn: Welke houding wordt er
van zorgverleners verwacht

om zingevingsvragen te kunnen verstaan? En hoe kan
die worden omgezet in praktisch handelen. Hoe wordt
de visie op deze zorg optimaal verankerd in helder
beleid? Het Zorgplan is daarvoor een goed middel.
Het zorgt voor de concrete vertaling voor individuele
zorgverleners.
Bij het beantwoorden van deze vragen krijgen de rol
en taken van de groepsleiding, ondersteunende disci-
plines, het management en de geestelilke verzorging
veel aandacht.

Praktiik

ln de slotparagraaÍ van deel 2 komen vaak gestelde
vragen en mogelijke valkuilen aan de orde. ls het
levensverhaal ook bruikbaar in onderwijssituaties en
binnen dagverblijven? Wat levert het werken met een
levensverhaal op? En hoe zit het met privacy?
Praktische bijlagen sluiten 'Mensen met een verhaal'
af. Hetzijn handreikingen waarmee iedereen concreet
aan de slag kan.

Het boek komt uitna3l oktober 1 996. Devoorinteken-
prijs is fl. 29,90 en de normale prijs (na 31 oktober) is
ft. 39,90.
160 blz., ingenaaid. Te bestellen bij SGO Hoevelaken
8.V., Postbus 20, 3870 CA Hoevelaken. teleÍoon:
033-253 74 37. Fax: 033-253 81 39.
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