
OVERWEGING

Het zijn er ondertusse.i? heeT wat,
die zich belangeLoos inzetten
voer onze bewoners:
bij de hobbg- en dansclub,
aLs chauf f eur bij het zwemnen,

bfi Carnavaf en de wekeTljkse
J iturg iev ier ing ,
afs bezoekv riend en

ter ondersteuning van administratie,
bfi een uitvaart,
bij de fietscfub
ja waar elgenTjjk niet?
'vrijv,tiTliqers' noemen we hen.

Vreemd eigenTfik dat woord

'vrijwilliger' .

Zeker, ze komen uit vrije wi7,
màar d2àr koudL dat 'vrNe'
ook meestaT wel op.
Want af vTug worCen de mensen

begeesterd door onze bewoners
en dat heeft gevoTgen, hoe dan ook.

Het geeft je niet alLeen een gevoeT

'nodig-te'zin', maar voaraT een ge-
voef van 'er-z jjn-er-die'op-mfi-wachten' .

Dat brengt even zo goeC een ver-
plichtinq met zich mee.

Dat is iets anders dan

wekeTijks 'een verplicht nummer' .

Wie zln taak zà zou ervaren,
is zeker niet in staat
dié trouw op te brengen,
waaruit -lets spreekt van:

'je mag op ni rekenen!'

Jeze Lf u it vr ijhe id laten
verpTichten tot trouw,
het < I irtkt za xeqanstt id iq .

Het b1lkt zo verschr ikke liik
belanqrijk voar onze bewoners
te maqen ervaren
'er is iemand die voot: mjj komt.'
Voor wie van ons trauwens niet?

Familie is niet altijd in staat
om veeLvuldig te komen -hoe
qraag zij dat ook zouden wiLfen.
Beqeleiding -met hoeveef hart
en ziel zg ook uterken- heeft
de zorg vaar zaveeT, téveel
mensen soms.

'Er is iemand die voor miJ komt'.
femand die zich verpJicht weet
door dàt verTartqen-

Vrijwi TTigerswerk i s uit bezuinig ings-
nood geboren, hoor je soms.
Het kàn zijn.

Maar zou onze zorq niet zoveel ki ller
zi,in, als ondanks
de harteLjjke zorg van begeJeiding,
aLs ondanks de warme nabiiheid van famil-ie
onze bewoner niet ook zou kunnen ervaren

'er is ienand die voor mjj komt'.
die zich in vrijheid l-aat verplichten
trauw te zin aan mi,jn verlangen
qezien te worden,
(h)erkend te worden
afs een mens

die het wezenTfik
niet kan en niet wif
zonder een artder.

hlie van ons
kan immers zonder?

Werner van de Wouw

pastor
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ZWAKZLNNTG, WIE?

Er vtordt van m.ij verwacht
dat ik een taaf za1 spreken
die iedereen verstaat,
dat ik begrip heb voor siqnalen
emoties kan vertaTen,
gevoefiq ben voor ieder teken
een ander in zijn wezen faat-

Hij heeft nog rtooit gedacht
want achter taaf en teken
daar is zln domein-
Hi1 vTucht in eigen rituelen
de zin daarvan kan h4 niet defen.
Ik voeT mij vaak door hem bekeken
wie zou zwakz innig zirn?
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REAKTTE VAN EtrN ZUS VAN 'N BEWANER

't geTuk is voor rnjj weggeleqd,
,",car rnr, nièt-verstandelijk gehand icapte.
Min dromen worden ocit wef 's reaTiteit,
dit geidt niet voor m)jn verst.gehandi-
kapte zus,
die o zo gïaag irt ons wereTdje zou feven.
Tn ha.tr eigen v:erelC je is ze ongeTukkig.
Dat te weten maakt nij onqeTukkiq,
net zoafs dat ontzettend kortzichtige
versje uix de Eckartbode me ongelukkig maakt-
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Communicatie,
elkaar verstaan.
zeker als het gaat
wat jou a1s mens

ten diepste bezig houdt,
is één van de boeiendste
maar tegelijk ook één
van de moeilijkste opgaven
in het menseliik bestaan.

Het is immers niet zo eenvoudig
een ander lverkelijk te verstaan.
Want altijd hebben jouw woorden
een zeer bepaalde k1eur, gevoels-
lvaarde, achtergrond en bedoeling,
die niet altijd meteen duidelijk
(kunnen) zijn voor degene met wie
jii contact hebt.
En degene die naar jou luistert
doet dat ook weer vanuit zijn achter-
grond .

Hij rvult' de woorden met gevoelens,
met inhor-rd en met de kleur die
hem vertrouwd zijn.

Er is dan ook een groot risico
in het menselijk coniact van
misverstaan.
Dat kan soms he':f pijniijk ziin.
Mensenworden diep geraakt door
datgene wat zij beluisteren
in de woorden of in de houding
van een ander.
l,1aar datgene wat zij beluisteren
hoeft niet altijd overeen te
komen met hetqeen een ander
uitspreekt of bedoelt.

De reaktie van een zus van één van
onze bewoners op het gedicht "Zwak-
zinnig, wie?", dat in de vorige af-
levering van de Eckartbode stond
afgedrukt, getuiqt ervan, dat het
gedicht diep ger:aakt heef t.
Dat was natuurlijk niet de bedoeling noch van

dichter, noch van de redaktie die
het uiIkoos. Tenminste, niet op

dié verdrietige manier.
Het is nog piinlijker omdat het ver-
driet is opgeroepen door een
misverstaan van de woorden er-,

dus van de bedoelingen van de dichter.

Waarvan de dichter rvil getuigen,
heeft nu juist te maken nret

die moeilijkheid elkaar te verstaan.
Wat tussen verstandelijk begaafde
mensen aI zo moeilijk is en aanlei-
ding kan geven tot veel misverstaan
en verdriet,
wordt nog eens extra ingelvikkeld
in het contact tussen geestelijk
gehandicapte en niet-geestelijk
gehandicapte mensen.

Immers, de geesteliik eci-r,1f-rri i .:apte
mens drukt veelal ziirr ht.-:doelingen,
qevoelens. verlangerrs i:iet in woorden
uit, maar in gedraqi.nqen, stemmingen,
tekens en rituelen.
Vaak héó] subtiel.
Ieder signaal, ieder teken of hande-
ling is van belanq om hem te ver$taan
in wat hij daarmee tot uitdrukking
w il brengen.
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Dat vraagt veel van ons,
de niet-geestelijk gehandicapte.
Geduld, invoelvermogen, scherp
kunnen kijken en vooral:
een weten, dat wat we zien,
bij ons van alles kan oproepen
-ook aan emotie-
maar of we daarmee ook werkelijk
de zwakzinnlge mens in zijn
bedoelingen verstaan,
ls maar zeer de vraag.

Er is dus in het contact
met de zwakzinnige mens

héé1 veel kans op misverstaan.

In deze zin vraagt de dichter
zich af: wie van ons twee is
nu gehandicapt?
Want onze 'zinnen' (zintuigen)
om de zwakzinnlge mens goed
te begrijpen zijn niet altijd
fijn ontwikkeld

Werner van de Wouw,
pastor

De zus die reageert op het gedicht
spreekt over het zich ongelukkig voelen
van haar geestelijk gehandicapte zus,
die rgedwongen' is in haar wereldje
te leven.
Dat doet ook haarzelf verdriet.
Dat gevoel kan ik me een beetje
voorstellen, hoewel ikzelf geen gehandi-
capte broer of zus heb.
Ik moet dus bescheiden zijn.
Toch denk ik wel eens,
dat het rzich ongelukkig voelen'
van de zwakzinnige medemens

niet zo zeer te maken heeft met het feit,
dat hij in een 'anderer wereld leeft,
maar dat anderen -wij- zo weinig van
die wereld kunnen begrijpen.
En hij mogelijk weinig van de onze.
Zelf ervaar ik dat verdriet ook
aan mijn kant dagelijks,
als het me niet lukt de zwakzinnige
medemens écht te verstaan.
En contact, een écht verstaan,
is toch wat een mens het meest nodig
heeft, om gelukkig te kunnen zijn.
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