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Heimdall is een organisatie die aan volwassen mensen met een
verstandelijke beperking, een kleinschalige woon- , leef- en
werkgemeenschap aanbiedt met de daarbij behorende zorg.

Er wordt op verschillende manieren zorg geboden; voorop staat de
menselijke betrokkenheid tussen zorgvrager en begeleiders.
Dit wordt gerealiseerd in kleinschalige zettingen, waarin de inwonende
begeleiders er een eigen invulling aan geven. Idealisme kan op deze
manier vorm krijgen en dat levert voor iedereen voordelen op:
een integratie van leven, wonen en werken.
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Stichting Heimdall
25 jaar oud of jong ?

Vast staat dat het de moeite waard is om bij stil te staan, maar nog
meer om er over te schrijven, om geschiedenis te schrijven, die kan
worden beschouwd als een hommage aan Heimdall.
Vanuit de Raad van Toezicht zijn wij bijzonder ingenomen met deze
mijlpaal. Hoe is het in de hedendaagse, gecompliceerde maatschappij
mogelijk een organisatie als Heimdall zo lang als zelfstandige,
kleinschalige eenheid in stand te houden? Welnu, het antwoord is niet
moeilijk te geven als je de warme betrokkenheid van de  medewerkers
en vrijwilligers in beeld brengt. Een sfeer van saamhorigheid straalt
uit, waarbij de belangen van de zorgvragers hoog in het vaandel staan.
Zie daar het recept voor “Heimdall 25 jaar”, de basis voor de volgende
25 jaren, die de belofte van nieuwe horizonten en frisse ideeën met
zich brengt.
Maar ook nu is Heimdall springlevend en bruisen er plannen voor
nieuwe activiteiten. Wij prijzen ons gelukkig dat de grondleggers, maar
ook de jonge generatie, oog hebben voor de continuïteit.
Want je kunt nog zo veel willen en bedenken, maar het moet allemaal
wel gerealiseerd worden.
En daarvoor heb je mensen nodig die iets kunnen, die vakbekwaam en
gemotiveerd zijn.
Bernard Shaw wist dit goed onder woorden te brengen.
Hij zei eens:
“When you are able to do something , do it!
  When you can’t, learn it!
  When you can not learn it, manage it!”

Vertaling:
Als je in staat bent iets te doen, doe het dan!
Als je het niet kunt, leer het dan!
Als je het niet kunt leren, regel het dan!
Zijn goede medewerkers niet de zuurstof voor een organisatie?!
Alle reden om het echtpaar Divendalt, de initiatiefnemers, van
harte te feliciteren en te danken. Onder aanvankelijk moeilijke
omstandigheden wisten zij  Heimdall als zorgaanbieder in de markt
van zorgvragers te plaatsen. Maar ook alle medewerkers dienen in
deze dank betrokken te worden.
Met aangename herinneringen aan het verleden en een grenzeloos
vertrouwen in de toekomst zien wij de volgende 25 jaren vol met
hoop tegemoet, want de toekomst heeft te bieden wat de (directie en)
medewerkers ervan kunnen en willen maken.
Stukken leggen feiten en ontwikkelingen vast. Reden temeer om nu die
geschiedenis te schrijven en om de belevingen van verleden en heden
vast te leggen. Daarom hecht ik er aan deze jubileumuitgave in uw
aandacht aan te bevelen.

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Heimdall,
J.Meijerink.  
voorzitter
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De
geschiedenis
van
Stichting Heimdall

Zilveren jubileum

Op initiatief van Henny Werner en Jos Divendal is op 24 mei 1985
de Stichting Heimdall opgericht. Op 24 mei 2010 viert Heimdall
haar zilveren jubileum. Voor de stichting aanleiding om door middel
van de uitgave van dit boekwerkje, terug te blikken op de afgelopen
vijfentwintig jaar.
Elke organisatie heeft tijdens haar bestaan te maken met
veranderingen. Bij Heimdall is dat niet anders. In deze
jubileumuitgave wordt ingegaan op de geschiedenis van Heimdall,
maar ook komt het heden van de stichting aan bod. Heimdall is
een organisatie, die aan volwassen mensen met een verstandelijke
beperking, een kleinschalige woon- , leef- en werkgemeenschap
aanbiedt met de daarbij behorende zorg. Voor Henny Werner en Jos
Divendal en de inmiddels vijf andere inwonende begeleiders is het
werk voor Heimdall een levensdoel geworden. Onder de stichting
valt een viertal projecten, te weten Heimdall (aan de Gravenstraat
in Brummen),de Maartensplaets (aan de Arnhemsestraat in
Leuvenheim), NieuwHeim (aan de Koppelenburgerweg in Brummen),  
en een project in de Brummense wijk De Pothof.

Voordelen voor iedereen

Het werk binnen de Stichting Heimdall kent vele facetten en is
daardoor een levendig en boeiend  geheel. Er wordt op verschillende
manieren zorg geboden; voorop staat de menselijke betrokkenheid
tussen zorgvrager en begeleiders. Dit wordt gerealiseerd in
kleinschalige zettingen, waarin de inwonende begeleiders er een eigen
invulling aan geven. Idealisme kan op deze manier vorm krijgen en dat
levert voor iedereen voordelen op: een integratie van leven, wonen en
werken.
De basis voor de latere Stichting Heimdall wordt gelegd in september
1978. Henny en Jos werkte begin jaren zeventig in verschillende
zorginstellingen. Al snel ontstaat bij hen het gevoel dat hun leven
en werken beter te combineren zou moeten zijn. Dan wordt het idee
geboren om een vorm te zoeken om zorg op kleine schaal voor mensen
met een verstandelijke beperking te realiseren.
                 

Foto: Henny en Jos, Interview Raakpunt 1978
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Henny en Jos maken bewuste
keuze

Henny Werner weet al op jonge leeftijd wat ze met haar leven wil
doen, namelijk werken met gehandicapte kinderen. In 1967 – op
18-jarige leeftijd – komt ze terecht in een kleine zorginstelling in
De Steeg (Gelderland). Samen met enkele collega’s krijgt ze de zorg
toevertrouwd over een groep van twaalf jonge mannen met een
verstandelijke beperking. Henny verblijft intern in de zorginstelling.
Om haar kennis op dit vakgebied te verbreden, volgt ze een parttime
opleiding zwakzinnigenzorg (zo werd deze scholing destijds genoemd).
In de periode daarna werkt ze op diverse dagverblijven voor kinderen
en volwassenen met een verstandelijke beperking. Henny was en is
nog steeds met hart en ziel actief betrokken bij dit werk. Al spoedig
nadat ze de keuze voor dit beroep heeft gemaakt, wordt haar duidelijk
dat sommige mensen met een beperking er helemaal alleen voor staan
in hun leven. Zij hebben geen familie, of deze bekommert zich niet om
hen. De buitenwereld is dan ver weg en lijkt deze mensen vergeten te
zijn.
Jos Divendal heeft aanvankelijk een andere beroepskeuze gemaakt.
Hij is werkzaam in de horeca, maar maakt al snel de overstap naar het
maatschappelijk werk. Hij gaat werken in een kindertehuis en volgt
daarnaast een beroepsopleiding in zijn nieuwe vak. Jos is werkzaam
in een instelling waar baby’s worden opgenomen, die direct na hun
geboorte worden afgestaan. Op korte termijn gaan deze pasgeborenen
naar een adoptiegezin. Echter als er ook maar iets aan de kinderen
mankeert, verblijven ze vaak nog vele jaren in het kindertehuis. Een
doorn in het oog van Jos Divendal.

Foto: Henny, Jos en Mara 1976
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Gezin wordt uitgebreid
met Ruud en Bertus

Dubbelwoning in Elderveld

Henny Werner en Jos Divendal trouwen in augustus 1972. Het
toekomstbeeld dat beiden voor ogen hebben, begint enige vorm te
krijgen. Een jaar later komt dochter Aline ter wereld. Het paar heeft
zich daarnaast laten inschrijven bij de William Schrikker Voogdij
Stichting als aspirant adoptief gezin voor een kind met een handicap.
In 1974 komt de 4-jarige Anneke bij hen wonen en eind van dat jaar
wordt dochter Siska geboren. Als in december 1975 het acht maanden
oude pleegdochtertje Zoriada bij de Divendal’s komt wonen, is het
gezin compleet. Henny en Jos Divendal hebben vanaf hun trouwen de
deur opengezet voor twee verstandelijke gehandicapte jonge mannen
van 23 en 24 jaar. Ruud en Bertus komen elke maand een weekend
logeren, waarbij de Divendal’s optreden als gastgezin. De mannen (in
die tijd ziet iedereen de beiden nog als ‘jongens’) brengen de meeste
feestdagen door in het gezin van Henny en Jos. Zij groeien met het
gezin mee. De aanwezigheid van Ruud en Bertus is als vanzelfsprekend
in het gezin Divendal. Beiden verblijven  in een grotere instelling en
daarvan zien Henny en Jos de negatieve gevolgen. Hoewel niets op de
zorg in de instelling valt aan te merken, mist het tweetal een soort vast
levenspatroon. Het is een regelmatig wisselen van de wacht, waarbij
zij steeds weer met nieuwe medewerkers te maken krijgen. Ruud en
Bertus hebben duidelijk moeite met deze gang van zaken, waarbij zich
elke keer weer een nieuwe zorgverlener aandient. De mannen verliezen
daardoor een stukje van hun eigen identiteit. Zij keren meer in zichzelf
en zijn moeilijker benaderbaar. Henny en Jos Divendal volgen dit
proces en vragen zich opnieuw af; moet dit nu zo?

Het Dennendal-conflict zorgt in die tijd voor een andere kijk op de
zorg voor “zwakzinnigen”. Henny en Jos volgen de ontwikkelingen
daarover op de voet. Zij kunnen echter weinig sympathie opbrengen
voor de wijze waarop voor dit onderwerp aandacht van de buitenwereld
wordt gevraagd. Wel zijn ze enthousiast over het idee om samen te
wonen en te werken met gehandicapte mensen. Midden jaren zeventig
is dit een revolutionaire gedachte. Henny en Jos besluiten ermee aan
de slag te gaan. In 1977 krijgen de plannen van het paar enige vorm. De
familie heeft een onderkomen in een eengezinswoning in de Arnhemse
nieuwbouwwijk Elderveld. Het is de wens van het tweetal om Ruud
en Bertus een vaste plek te bieden in hun huis, maar daarvoor is de
ruimte toch wat te krap. Henny en Jos treden in overleg met de buren
en Woningstichting Arnhem. Er komt een oplossing in de vorm van het
beschikbaar stellen van een tweede woning. De buren zijn bereid om te
vertrekken naar een ander huis in dezelfde straat. Het initiatief van het
tweetal wordt van harte toegejuicht en op een breed vlak ondersteund.
Middels een kleine verbouwing worden de huizen met elkaar verbonden
en op 1 september 1978 komen Ruud en Bertus in het gezin Divendal
wonen. Het kost beide jonge mannen enige tijd om te wennen aan hun
nieuwe woonomgeving, want het langdurig leven in een zorginstelling
heeft zijn sporen nagelaten. Als die beginperiode achter de rug is,
komen vele persoonlijke kanten van Ruud en Bertus naar voren en blijkt
de opname in het gezin Divendal een grote positieve invloed te hebben.
Er wordt een open dag gehouden voor de buurt, familie en vrienden. De
toenmalige Arnhemse Courant besteedt aandacht aan het project. In
een paginagroot artikel met foto’s wordt de lezer duidelijk gemaakt, hoe
het geven van zorg op kleine schaal aan mensen met een verstandelijke
beperking in elkaar steekt. De eerste stap was gezet.

<-- Foto: Elderveld Arnhem 1979
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Antroposofische benadering

In afwachting van een definitieve woon/werkplek, zoeken de ouders
van een 18-jarig meisje met een verstandelijke beperking (Ingeborg),
voor korte tijd een gastgezin. Jos en Henny Divendal stellen hun
huis open voor de jonge dame. In hun zoektocht naar een geschikte
plaats, komen de ouders van Ingeborg terecht bij het instituut
Christophorus in Bosch en Duin bij Zeist. Jos en Henny horen goede
berichten over het instituut. Nieuwsgierig geworden naar de werkwijze
van de instelling, bezoekt het echtpaar Divendal een open dag van
Cristophorus. Ze zien veel overeenkomsten in de manier van werken
en ook het leven en wonen van medewerkers binnen de gemeenschap
geeft een beeld van herkenning. Bosch en Duin werkt volgens een
duidelijke levensfilosofie, namelijk de antroposofie van Rudolf Steiner.
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Deze filosofie wordt ook toegepast in het onderwijs van de vrije
school, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische
geneeskunde. Eén van de pleegkinderen uit het gezin Divendal is
toen enkele jaren begeleid in Bosch en Duin en dat heeft tot nadere
kennismaking met de antroposofische benadering geleid.
Begin jaren tachtig maken Jos en Henny Divendal de balans op. Hoe
is de situatie. Er is een gezin met twee kinderen met een beperking,
twee gezonde kinderen en inmiddels drie volwassen mannen met
een verstandelijke beperking. De belangstelling van Jos en Henny
voor de antroposofische heilpedagogiek is groeiende. Het wonen in
de nieuwbouwwijk in Arnhem is in materiële zin prima, maar het is
een wat saaie slaapstad met een groot verloop (verhuizing) van de
buurtgenoten. Zoriada (roepnaam Mara), de jongst geadopteerde
dochter, bezoekt in Arnhem een gewone kleuterschool. Een goede
ervaring, zowel voor Mara als de kinderen in de kleuterklas. Doorgaan
naar de basisschool blijkt voor haar geen optie.
In het Gelderse Brummen bevindt zich de Michaelshoeve, een
antroposofische instelling voor kinderen. Op het terrein van de
instelling is tevens een ZMLK-school. Voor het gezin Divendal biedt
het de mogelijkheid om contact te zoeken. Na enige gesprekken met
deze school, zien Henny en Jos goede ontwikkelingskansen voor
enkele gezinsleden. Het bezoeken van deze school betekent echter wel
een verhuizing naar Brummen, terwijl het onderkomen in Arnhem
nog maar een paar jaar bewoond wordt. Een lastige beslissing.  Toch
oriënteren de Divendal’s zich op de Brummense huizenmarkt en er
ontstaat veel enthousiasme. Dit vriendelijke dorp, gelegen tussen
Veluwe en Achterhoek, is een prima oord.

Henny Divendal weet al op jonge
leeftijd wat ze wil! interview ....

Gastadres voor Ruud en Bertus

Henny Divendal-Werner heeft al op heel jonge leeftijd het gevoel dat
ze iets wil betekenen voor kinderen/volwassenen met een beperking.
Ze groeit op in Velp en maakt daar kennis met de Johannastichting,
een Arnhems instituut voor kinderen met een lichamelijke handicap.
“Daar wil ik later werken”, laat ze vastberaden weten. Kenmerken
van dit hulpvaardige karakter komen nog enkele malen aan de
oppervlakte. Zo vervoert ze regelmatig op haar step een meisje met
polio naar huis en springt ze in de bres voor iemand met het syndroom
van Down. Als dit meisje gepest wordt, kan ze dat niet aanzien en
begeleidt haar naar de bushalte. Zo is al vroeg duidelijk welke richting
de toekomst van Henny Divendal op zal gaan. In gezelschap van Mara,
haar nu 35-jarige geadopteerde dochter, vertelt ze over haar werk
binnen de Stichting Heimdall.

Henny Divendal is na haar opleiding gaan werken in een instelling in De
Steeg. Zij verblijft daar intern: “Het is een tehuis voor jong volwassenen
met een verstandelijke beperking. Al snel wordt mij duidelijk dat
diverse mensen die daar verblijven, geen contact hebben met hun
ouders. Ruud en Bertus verblijven ook op het instituut in De Steeg.
Beiden worden aan mijn zorg toevertrouwd en daardoor kan ik een band
met hen opbouwen. Nu – tweeënveertig jaar later – is Ruud nog steeds
inwonend bij ons op Heimdall. Bertus is helaas in 2007 overleden.”

Henny Divendal-Werner

... interview ...

Henny is vier jaar werkzaam geweest in De Steeg en gaat dan aan de
slag in Kampen in een dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke
beperking. Daarna volgt Veenendaal, waar ze actief is in een dagverblijf
voor ouderen met een verstandelijke handicap. “Inmiddels heb ik Jos
leren kennen en de gymleraar van het instituut in Veenendaal zegt
wel eens gekscherend ‘jullie kunnen gaan trouwen, want er is hier wel
een huis beschikbaar’. Dat is er ook van gekomen. We zijn getrouwd
en hebben een flat in Veenendaal betrokken. We fungeren dan al
spoedig als gastadres voor Ruud en Bertus, die vanuit De Steeg tijdens
weekenden en vakanties komen logeren. Ze ervaren de persoonlijke
benadering als zeer prettig. Er logeren regelmatig meerdere mensen met
een beperking in de periode dat we in de flat wonen.” In die tijd staat er
een advertentie in de krant, waarin een pleeggezin wordt gevraagd voor
een kindje met een beperking. Jos en Henny Divendal reageren hierop,
maar kunnen vanwege Henny’s  zwangerschap niet direct voldoen aan
deze vraag. “We verhuizen naar Arnhem en betrekken een ruime woning
met vijf slaapkamers en een tuin. Gezien het feit dat we veel logés
hebben en zich ook de komst van vier kinderen aandient, is dit grote
huis ideaal. Als de baby zeven maanden oud is, komt er een meisje van
vier jaar met een beperking bij ons wonen. Een jaar na de geboorte van
onze tweede dochter wordt ons gezin uitgebreid met een meisje met het
down syndroom. Zij is acht maanden oud. Zo hebben we in drie jaar tijd
vier dochters gekregen.
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Bertus (2007 Ɨ ) aan het werk in de Heimdall werkplaats,1987 -->
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Mara heeft spelenderwijs veel
geleerd ... interview ...

    
In korte tijd bestaat het gezin Divendal uit zes personen, te weten
Jos, Henny, de eigen dochters Aline en Siska en twee geadopteerde
dochters. “Mara heet officieel Zoriada Xiomara en is van Arubaanse
afkomst. Ze was erg klein en dat is altijd zo gebleven. Ik legde haar
hoofdje op mijn hand en haar voetjes reikten tot mijn elleboog. Ze
heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Is wel voor altijd gebonden
aan een rolstoel, want naast haar verstandelijke beperking, is ze ook
nog lichamelijk gehandicapt. Ze woont sinds enige tijd met Anita bij
haar zus Aline en zwager Luuk, op NieuwHeim. Voor haar dagelijkse
werkzaamheden is ze bij ons op Heimdall.” Mara is opgegroeid met
Aline en Siska. “Mijn dochters waren heel lief voor haar. Ze werd
overal bij betrokken. Spelenderwijs heeft ze veel geleerd. We hebben
haar met heel veel geduld dingen kunnen bijbrengen en dan blijkt
dat haar mogelijkheden onderschat worden, omdat ze moeilijk kan
spreken en heel klein is. Op dit moment ben ik bezig om haar via
een cursus gebaren te leren. Ook gaat ze daardoor woorden beter
uitspreken en zelfs schrijven. Ze heeft veel plezier in de cursus en dat
maakt ze ook duidelijk. Ik zoek naar wat mogelijk is en niet naar de
onmogelijkheden.“ Al deze activiteiten vinden plaats in huize Heimdall
aan de Brummense Gravenstraat, waar Henny en Jos Divendal
woonachtig zijn en Ruud en Patrick als bewoners onder hun hoede
hebben.
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Zinvolle dagbesteding
... interview .

Mara maakt duidelijk dat ze muziekles krijgt. Met gebaren laat ze zien
dat het om blokfluitles gaat. Het woord ‘concert’ kan ze uitspreken.
Ze heeft onlangs een concert in Zutphen bezocht. Ze geeft aan dat ze
genoten heeft. Henny legt uit dat Mara erg kan genieten van klassieke
muziek. Ze is een bezige bij in Heimdall. Ook bij het eten koken en
tafel dekken staat ze haar ‘vrouwtje’. Overdag is Mara met Anita,
Patrick en Ruud in de werkplaats te vinden. Ze doen daar werk voor
de kruiderij (onder andere het afwegen van droogwaren) en voor de
groentezaak van buurman Bas Jansen. Er worden paprika’s gesneden
en radijsjes en wortels schoongemaakt. Ook doen de bewoners nog
vrijwilligerswerk voor de kerk. Tijdens de inloopochtend van Open
Deur wordt – nadat eerder boodschappen zijn gedaan – 1 keer per
maand koffie geschonken. Ook worden de keuken en koffieruimte van
de kerk schoongemaakt en de kantine van de jeu de boulesvereniging
Le Pionnier op orde gehouden. Henny legt uit: “Het is zinvol werk en
ze moeten het leuk vinden. In het verleden stond ook breien, weven en
lichte houtbewerking op het programma. Maar na zoveel jaren gaven
de bewoners aan iets anders te willen. Mara en Anita zitten ook een
middag per week achter de naaimachine en helpen zelf kleding maken
en vermaken. Mara is actief met de laptop. Ze werkt met aangepaste
programma’s.” Op woensdagavond komt het Heimdall-koor in actie.
Mara beleeft veel plezier aan de zang, waarbij Henny de zangers en
zangeressen begeleidt op de lier (harpachtig snaarinstrument). “Er kan
hun veel geleerd worden, maar daarbij moet wel veel geduld worden
betracht. Als dan vorderingen waarneembaar zijn, geeft dat een
voldaan gevoel”, vertelt Henny.

a b c d
e f g h
i j k l
m n o p
q r s t
u v w x
y z
<-- Henny en Mara maken kleding.
<--  Mara.
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Van Arnhem naar
Brummen
Het huren van huizen in Brummen blijkt niet mogelijk, dus blijft alleen
kopen over. Maar hoe doe je dat met veel goede bedoelingen, maar
weinig geld. Henny en Jos Divendal hebben hun oog laten vallen op
een groot huis in het centrum van Brummen. De woning is geschikt
voor het doel waarvoor het paar het wil aankopen. Er is wel wat
achterstallig onderhoud. Daarnaast verkeert de financiële markt in
een ongunstige situatie. Hypotheken met een rente van 12 à 13% zijn
geen uitzondering. De prijzen van de huizen zijn daardoor wel laag. Er
breekt een periode aan van zoeken naar mogelijkheden, geld tellen en
praten met banken. Op basis van verschillende inkomstenbronnen (de
uitkeringen van de drie volwassen bewoners en het gezinsinkomen)
is er een kans op een hypotheek. De plaatselijke Rabobank wil een
geldlening verstrekken tot 50% van het benodigde bedrag. De andere
helft moet dan komen van de toen pas opgerichte Triodosbank uit
Zeist. Deze bank vindt haar inspiratie in de antroposofie. Maar… de
eigenaar van de woning vindt het bod van f 140.000,00 te laag. Einde
verhaal, er waren geen andere geschikte en betaalbare panden op de
markt. Het wordt maanden wachten op een nieuwe kans. Het huis
aan de Gravenstraat, waarin Henny en Jos waren geïnteresseerd,
staat dan nog steeds te koop. En dan informeert de eigenaar via de
makelaar of het gezin Divendal nog belangstelling heeft. Uiteindelijk
wordt de woning aan de Gravenstraat 6 aangekocht. Het is nooit
de bedoeling geweest van Henny en Jos om onroerend goed in
eigendom te verkrijgen en daarom wordt het huis eigendom van de
Stichting Onderdak uit Zeist. Deze stichting wil huisvesting realiseren
voor ideële doelen en is opgezet vanuit de Triodosbank. Nadat vele
administratieve en andere zaken zijn afgehandeld, kan op 8 februari
1982 de verhuizing naar Brummen plaatsvinden. Het huis is weliswaar
goed bewoonbaar, maar moet nog wel helemaal worden opgeknapt. Er
volgt al gauw een plezierige kennismaking met de buurt. Het wonen

in Brummen wordt door alle leden van het gezin van Henny en Jos
Divendal als heel leuk ervaren. Midden in het dorp, met de winkels
vlakbij en de natuur op loopafstand.
Al vrij snel na de verhuizing wordt gezocht naar een naam voor het
huis aan de Gravenstraat. Het wordt de naam Heimdall. Deze naam
komt uit de verhalen van de Noorse mythologie. Heimdall is de naam
van één van de goden uit deze overgeleverde legendes. Hij staat bij de
regenboogbrug die hemel en aarde met elkaar verbinden. Hij heeft het
beste voor met de mensheid en bezoekt regelmatig de aarde. Als waker
en behoeder van mensen is zijn naam een mooi beeld voor wat in het
Brummense huis gebeurt. In de naam zit het woord “heim” (huis) en
ook vertonen Heimdall en Divendal overeenkomsten. Later heeft de
stichting bijna vanzelfsprekend de naam Heimdall gekregen.
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Integreren in Brummen
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Na enige tijd wordt duidelijk dat Henny en Jos met de verhuizing
van hun project naar Brummen een goede keuze hebben gemaakt.
Het is er prettig wonen en al spoedig ontstaan leuke contacten met
de Michaelshoeve. Eerst met de school, maar later ook met de andere
delen van de organisatie. Er zijn mogelijkheden om deel te nemen
aan het culturele leven binnen het instituut. Het deelnemen aan de
jaarfeesten is daar een onderdeel van. Vanuit de wat grootschalige
organisatie die de Michaelshoeve is, toont men belangstelling voor de
manier waarop in het Heimdall-gezin wordt gewoond en gewerkt.
Er komen contacten met buurtbewoners en plaatselijke winkeliers tot
stand en ‘Heimdall’ wordt opgenomen in het dorp. De rol die Henny en
Jos hierin spelen is een heel belangrijke. Integreren gaat niet vanzelf,
daar moet initiatief voor worden genomen.
Enige tijd na het betrekken van de woning in Brummen, staat de eerste
renovatieronde al voor de deur. De ontwikkelingen in het huis aan
de Gravenstraat volgen elkaar op. Maar wat is Heimdall nu? Is het
een pleeggezin, een gezinshuis of een kleinschalige woonvorm? Hoe
kan het project het beste in financiële zin ondersteund worden? Hoe
kwetsbaar is het geheel en kan het zich een plek veroveren binnen
het totaal van de gehandicaptenzorg? Jos werkt nog altijd voor 60%
buitenshuis om een inkomen voor het gezin te hebben. Subsidiëring en
zorgfinanciering van kleine woonvormen bestaan nog niet. Er zijn vele
vragen waarop een antwoord gevonden moet worden. Henny en Jos
willen – in samenwerking met andere mensen – daarmee aan de slag
gaan.
In het najaar van 1984 wordt een bijeenkomst belegd met allen die
het project een warm hart toedragen. Daar wordt besloten om een
stichting op te richten, die het project financieel moet gaan dragen

en het huis in eigendom over gaat nemen van de Stichting Onderdak.
Er worden statuten opgesteld en bestuursleden gezocht. Op 24 mei
1985 ziet de Stichting Pleegzorg voor Volwassenen het levenslicht.
Het eerste bestuur bestaat uit Goen Jansen (voorzitter), Jos Divendal
(secretaris), Henny Koers (penningmeester), Joke Bakker (bestuurslid
namens ouders en familie van bewoners) en Agniet van de Weerden
(bestuurslid vanuit de Brummense samenleving). Later traden Jeroen
van Ewijk en Emilie Opdam Wahlen toe tot het bestuur. Gerard
Besten werd vanuit de toenmalige Bellisgroep de eerste professionele
bestuurder van de Stichting Heimdall.
Vanaf 2007 is de Stichting Heimdall georganiseerd volgens het Raad
van Toezichtmodel. Jan Meijerink (M), Tony Kiesouw (L)en Cliff
Brinkman (R) vormen de raad van toezicht (zie foto) en Jos Divendal
is bestuurder. Maar we gaan weer terug in de tijd….:

Veranderingen in Heimdall

Een nieuwe financiering

Het bestuur zet zich na de oprichting van de Stichting in 1985 volledig
in om de gestelde doelen te bereiken. Eén van de eerste inspanningen
is om gelden te werven, waardoor de financieringslast op het huis
kan worden verminderd. Dit wordt een succes, want binnen een jaar
zijn deze schulden volledig afgelost. Het volgende doel betreft de
inzetbaarheid van Henny en Jos (foto) voor het project. Het zou een
ideale situatie zijn, wanneer beiden zich helemaal bezig kunnen gaan
houden met huis en gezin. In 1986 wordt dit gerealiseerd, weliswaar
op bescheiden schaal. De garage achter het Heimdall-huis wordt
omgebouwd tot werkplaats. Ook zijn er dan al plannen om meerdere
huizen op te zetten op dezelfde basis. Voor wat betreft de benodigde
financiën is dat nog een brug te ver. Desondanks een prima start van
de nieuwe stichting en de manier waarop de bestuurders het werk
ondersteunen is hartverwarmend. De contacten met De Michaelshoeve
worden steviger aangehaald. In de reguliere zorg zijn ontwikkelingen
gaande in de richting van het stimuleren van
zorg op kleine schaal. Er komen subsidies
voor het experimenteren met kleinschalige
zorg. Lars van Hal, destijds directeur van De
Michaelshoeve, staat op een dag op de stoep bij
Heimdall. Hij komt vertellen dat er een aanbod
ligt van f 10.000 per jaar ter ondersteuning van
het project Heimdall. Een behoorlijk bedrag
in die tijd. Een jaar later kan er, middels een
andere regeling, zelfs een medewerker voor vier
uur per week worden aangetrokken. Tot dan
toe was er alleen wat huishoudelijke hulp. Deze
ontwikkelingen luiden een nieuwe fase in.

De antroposofische benadering is een bron van inspiratie voor
Henny en Jos Divendal. Dit is de basis van waaruit gewerkt wordt.
Het HPV (Heilpedagogisch Verbond) is een landelijke organisatie,
die overkoepelend werkt op het gebied van de antroposofische
gehandicaptenzorg. Stichting Heimdall wordt toegelaten als lid van
het HPV, waarna in de regio aan diverse samenwerkingsvormen
wordt deelgenomen. Het project in Brummen wordt opgenomen in de
zorg.  De landelijke ontwikkelingen in de zorg gaan steeds meer in de
richting van kleinschaligheid voor wat betreft wonen en werken. Ook
de wijze van financiering is aan het veranderen. Tegen het einde van
de jaren negentig van de vorige eeuw wordt het persoonsgebonden
budget ingevoerd. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen
zelf een geldbedrag om hun eigen zorg te regelen. Voor de Stichting
Heimdall een uitgelezen mogelijkheid. De bewoners van Heimdall
behoren tot de eersten voor wie een PGB (Persoons Gebonden
Budget) beschikbaar komt. Daarmee
wordt een stevige stap richting
professionalisering gezet. Hierdoor
kan nu ook de rechtspositie en
betaling van de inwonend begeleiders
op verantwoorde wijze worden
geregeld. Voor Henny en Jos komt
er extra ondersteuning om het werk
binnen Heimdall zo goed mogelijk te
laten verlopen. Aan een periode van
idealisme en beperkte mogelijkheden
komt een einde, maar daar wordt wel
met enige weemoed op teruggekeken.
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Uitgangspunten werkwijze
Heimdall

Stichting Heimdall heeft als belangrijkste principe om een thuis te
bieden aan mensen met en zonder een beperking. ‘De kracht van het
gewone leven’ wordt dit uitgangspunt ook wel eens genoemd. De eerste
slogan die de stichting hanteerde was dan ook ‘Samen leven, wonen en
werken in een gewoon huis in een gewone straat’. Tegenwoordig komt
deze vorm van leven gelukkig veelvuldig voor, maar in de zeventiger
jaren van de vorige eeuw was een dergelijke woonvorm voor mensen
met een verstandelijke beperking nog uitzonderlijk. Zij woonden toen
in instellingen en gezinsvervangende tehuizen.
Het gezin van Henny en Jos Divendal is het startpunt geweest van het
stichtingswerk. Zij waren eerst ouders met een pleeggezin, werden
toen gezinshuishouders en tegenwoordig vervullen zij de functie van
inwonend begeleiders binnen een kleinschalige woonvorm. Door de
groei van de  Stichting is dit een taak die nu wordt verricht door  zeven
inwonend begeleiders in 4 verschillende projecten. De inwonend
begeleiders zorgen voor een persoonlijke levenssfeer, een veilige
basis, waarbij iedereen zich thuis kan voelen.  De scheiding tussen
werk en privé ligt totaal anders dan in andere zorginstellingen. Het
is een situatie die zich het best laat vergelijken met wat een “kleine
zelfstandige” wordt genoemd. Ook hier is betrokkene helemaal
verbonden met zijn werk, zet zich voor meer dan 100% in en heeft
vaak veel plezier in hetgeen hij doet. Met het bieden van zorg ligt het
natuurlijk wel wat anders, maar de inzet is dezelfde.
Vergelijking met een gezin- of familieverband gaat niet helemaal
op. Inwonende begeleiders en zorgvragers zijn geen familie van
elkaar. Er wordt binnen elk project gewerkt volgens een opvatting
die in een gewoon gezin minder gebruikelijk is. Het leven samen met

mensen met een beperking vraagt om een goede structurering. Er
moet duidelijkheid zijn over hoe de dagindeling eruit ziet, over wat
kan en niet kan, wanneer rustmomenten zijn ingebouwd en wanneer
gezamenlijk maaltijden worden genuttigd. De sociale processen
worden gestimuleerd, één en ander met begrip voor de individuele
vragen van de mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn
gewone mensen, met hun leuke en minder sterke kanten en met hun
sympathieën en antipathieën.
Op welke wijze mensen ook samen leven, het verloopt nooit helemaal
zonder problemen. Dit geldt natuurlijk ook voor de Heimdallhuizen.
Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar; er zijn tijden dat alles
vlekkeloos verloopt, maar er komen ook dagen voor, dat het moeizaam
gaat. Het gewone leven dus. De begeleiders dragen een grote
verantwoording ten opzichte van de aan hun zorg toevertrouwde
mensen met een beperking. Ze zijn er zich terdege van bewust dat deze
mensen voor wat betreft hulp, volledig afhankelijk zijn van anderen.
De ene zorgvrager kan meer zelf meer dan de andere, maar allemaal  
hebben ze zorg en begeleiding nodig, hun hele leven lang. Daar ligt
ook het grote verschil met een gezin, waar kinderen opgroeien en
uiteindelijk hun eigen weg gaan.

<-- Foto: Tineke en Ruud in de werkplaats van Heimdall.
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Eigen koers bepalen

Inwonend begeleiders hebben binnen hun project alle ruimte om
tot een goede zorgverlening te komen. Zij bepalen de koers en zijn
verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. De contacten met
zorgvragers en hun familie zijn heel direct, omdat begeleiders
altijd aanspreekbaar zijn. De Stichting Heimdall heeft bij dit alles
een ondersteunende maar zeker essentiële taak. De projecten zijn
gevestigd in huizen die eigendom van de Stichting Heimdall zijn.
Onderhoud, verbouwingen en de inrichting van deze panden gaat
steeds in overleg met de inwonende begeleiders en als dat kan met de
zorgvragers. De inwonend begeleiders en de andere personeelsleden
werken in loondienst en hebben dus een arbeidsovereenkomst met
de Stichting Heimdall. De stichting is werkgever en zorgt voor een
goede invulling van alle verplichtingen die daar uit voortkomen.
Voor de financiering van de zorg bestaan er overeenkomsten met de
vertegenwoordigers van de zorgvragers. Het beheren en verzorgen
van de financiën is  een belangrijke taak voor de Stichting Heimdall.
Het werk van de stichting wordt op  kleinschalige wijze uitgevoerd.
Dit kan alleen door de bijzondere opzet van Heimdall en vooral de
inzet van de inwonend begeleiders. Normaal zijn de beschikbare
zorggelden niet voldoende om te werken zoals er gewerkt wordt bij de
Stichting Heimdall. De organisatie heeft hierin een heel eigen cultuur
ontwikkeld, die samenhangt met het verleden waarin er met heel
beperkte financiële middelen al veel mogelijk was. Er bestond toen  
geen zorgfinanciering voor kleinschalige voorzieningen. Toch is het
ook toen gelukt om goede zorg te leveren. Conclusie? Zorg is niet een
kwestie van geld alleen.

30

Foto: Patrick in de werkplaats van Heimdall. -->

Bea Versteeg werkt met veel
plezier bij Heimdall interview ....

Begeleiding naar logeeradres
...interview ....

Bea Versteeg was in november 2009 12½ jaar in dienst van de
Stichting Heimdall. Heimdall bestaat in mei 2010 vijfentwintig
jaar en Bea heeft dus de helft van deze periode deel uitgemaakt van
het Heimdall-team. De Brummense is in 1997 begonnen met haar
werkzaamheden en is 20 uur per week actief met de in Heimdall en
NieuwHeim wonende volwassenen met een verstandelijke beperking.
Ze begon in 1989 bij orthopedagogisch behandelcentrum De
Michaelshoeve als invalkracht. Werkte daar afwisselend in de keuken
en als begeleidster van kinderen met een verstandelijke beperking.
Ze kwam daar in contact met Anita, die in huize Heimdall woonde
en assisteerde bij werkzaamheden op de Michaelshoeve. Uiteindelijk
is die ontmoeting de aanleiding geweest van de overstap van Bea
Versteeg naar Heimdall. Bea voelt zich helemaal thuis bij Heimdall en
doet haar dagelijkse werk met heel veel plezier.

Bea Versteeg kwam via Anita in contact met Heimdall. “Anita nodigde
mij elk jaar uit voor haar verjaardagsfeestje. Zo leerde ik de mensen
van Heimdall kennen. Ergens in 1994 werd ik door Henny van
Heimdall gebeld. Ze vroeg of ik er wat voor voelde om de bewoners af
en toe met de trein naar hun gastadres te brengen. Dat heb ik gedaan
en van het één kwam het ander. Ik ben bij Heimdall begonnen voor
acht uur in de week. Bleef daarnaast nog werken bij de Michaelshoeve.
Toen ik bij Heimdall een contract kreeg voor 20 uur in de week, ben
ik met de andere werkzaamheden gestopt.” Bestaat er veel verschil
in werkzaamheden tussen beide instellingen? “Bij de Michaelshoeve
werk je met kinderen en bij Heimdall is dat met volwassenen. Hier
krijg je de mogelijkheid om zelfstandig te werken en dat is bijzonder
prettig. Natuurlijk is er overleg, maar daarnaast is er een ruime mate
van vrijheid.”   

<-- Foto L: Bea en Mara.
<-- Foto R: Ruud.
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Zinvolle dagbesteding
...interview ....
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Achter huize Heimdall in de Gravenstraat, bevindt zich een ruim
opgezette werkplaats, waar vier bewoners (Anita, Mara, Ruud en
Patrick) van de stichting hun dagbesteding vinden. “Er worden
afweegwerkzaamheden voor een marktwinkel verricht en we zijn actief
voor de groentezaak van Bas Jansen. Paprika’s, boontjes, spruiten,
peren en radijsjes worden panklaar gemaakt. Ook kneden we deeg en
bakken koekjes, doen boodschappen en brengen een bezoekje aan de
bibliotheek. Het is een zinvolle manier van bezig zijn. Ik begeleid het
werk dat door de bewoners wordt gedaan. Eenmaal per maand zijn we
in de Oude Kerk te vinden, waar we op dinsdagochtend – tijdens het
inloopuur – koffie schenken.
Naast dit werk zijn Anita en Mara druk in de weer met de naaimachine
en verricht Mara nog strijkwerkzaamheden. Patrick zorgt ervoor dat

het tuinafval wordt opgeruimd. Samen met een bewoner verricht ik
tevens nog schoonmaakwerkzaamheden in de kantine van de jeu de
boule vereniging.” Bij Heimdall zijn drie parttime medewerkers actief.
“De werkzaamheden worden verricht volgens een vast rooster.
Tijden zijn op elkaar afgestemd. Ik werk vier dagen van vijf uur.
Soms val ik in als een collega ziek is. Meestal ben ik te vinden in de
werkplaats, maar een enkele keer zijn er in huis ook werkzaamheden
te doen.” Bea geeft aan, dat volwassenen met een verstandelijke
beperking soms op heel vreemde wijze door buitenstaanders worden
benaderd. “Ze praten vaak tegen deze mensen, alsof ze het tegen een
baby hebben. Op een echt betuttelende manier. Dat is absoluut niet
noodzakelijk. Ze begrijpen vaak prima wat er wordt bedoeld.”

Uitstapjes met Ruud
... interview.

Bea beleeft veel plezier aan de zomerse uitstapjes met Ruud. “Als Jos
en Henny in de zomerperiode op vakantie zijn, maak ik regelmatig
een uitstapje met Ruud. Op de tandem maken we dan tochtjes in
de omgeving. Ruud geniet dan zichtbaar, vooral als we ergens een
tussenstop maken voor het drinken van een kop koffie. We zijn ook
met het pontveer de IJssel overgestoken en in Bronckhorst geweest.
Voor Ruud is het echt een feest en als hij het naar zijn zin heeft, dan
geniet ik ook.” Bea heeft veel plezier in haar dagelijkse bezigheden.
“Het is bijzonder dankbaar werk en als het kan, wil ik nog graag een
tijdje door.”
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<-- Patrick en Ruud.
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Niemand heeft het gevoel iets
tekort te komen

Door de jaren heen is er binnen de Stichting Heimdall een ‘zuinige’
cultuur ontstaan: alle middelen zo goed mogelijk inzetten en geen
overbodige luxe en vooral geen overbodige bureaucratie. De functie
van inwonend begeleider is een heel bijzondere geworden. De
samenvoeging van leven, wonen en werken is een niet alledaagse
constructie binnen de gehandicaptenzorg. Midden jaren negentig
kwam de financiering van het project op gang en toen moest er ook
nagedacht worden over de salariëring van de inwonend begeleiders.
Voor medewerkers van de Stichting Heimdall geldt de CAO
gehandicaptenzorg. Maar een CAO biedt geen oplossing voor de
in dit kader niet bestaande functie van inwonend begeleider. Er is
vervolgens een constructie ontworpen die tot op heden goed blijkt
te werken. Inwonende begeleiders zien af van een deel van hun
CAO-rechten en hebben elk een overeenkomst voor 60% van een
fulltime functie. Hun salaris is ingeschaald op het niveau van een
ervaren groepsleider, maar zonder dat er aanspraak gemaakt wordt
op onregelmatigheidstoeslagen. Ook de vakantierechten zijn anders
opgebouwd. De sociale verzekeringen en pensioenen zijn natuurlijk
goed geregeld. Deze situatie heeft voor Stichting Heimdall als voordeel
dat er daardoor geen te hoge loonkosten ontstaan. Dat is van wezenlijk
belang, omdat het werken op kleine schaal – zoals bij Heimdall het
geval is – anders financieel niet haalbaar is. De Heimdall-constructie
maakt dat op deze wijze mogelijk. Het gevolg daarvan is, dat daardoor
meerdere projecten kunnen ontstaan. Het is ook de wens van de
inwonend begeleiders, dat geld beschikbaar is om het werk uit te
bouwen. Er zou kunnen worden gesteld, dat de inwonend begeleiders
een deel van hun rechten inleveren in ruil voor vrijheid van werken.
Dat is een prima situatie, waarbij niemand het gevoel heeft ook maar
iets tekort te komen.
Foto: Gerda Ester, huishoudelijke hulp op Heimdall.
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Contacten blijven onderhouden
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Vele boeken zijn geschreven over integratie van mensen met een
beperking. Vijftien jaar geleden is zelfs overheidsbeleid ingevoerd,
waarbij integratie van mensen met beperkingen in dorps- en
stadswijken moest worden bevorderd door middel van kleinschalig
wonen. Eigenlijk werd dit door de overheid afgedwongen. Langzaam
is toch duidelijk geworden, dat vanuit verkeerde uitgangspunten
werd gewerkt. Je kunt mensen met een verstandelijke beperking wel
midden in een wijk laten wonen, maar daardoor ontstaat nog geen
integratie. Daar is veel meer voor nodig. Vanuit de projecten van de
Stichting Heimdall heeft men veel ervaring opgedaan met het leven
en wonen in de samenleving door mensen met een beperking. De
ervaring van Heimdall heeft daarbij geleerd, dat integratie niet vanzelf
ontstaat. Daar moet aan gewerkt worden met veel inzet, vooral door
medewerkers die de zorgvragers begeleiden. De bijzondere werkwijze
van de Stichting maakt dit mogelijk. De inwonend begeleiders
wonen namelijk ook langdurig in dezelfde straat met de aan hun zorg

toevertrouwde mensen. Via hen lukt het om contacten goed te laten
verlopen tussen buurtgenoten en mensen met een beperking. Dit gaat
niet vanzelf, want mensen met een beperking zijn en blijven in grote
mate afhankelijk van wat anderen voor hen doen. Dat is niet iets wat
een buurvrouw of buurman zo maar even kan of zal doen. Dezelfde
regel is van toepassing op het werken van mensen met een beperking
in het vrije bedrijf. Ook hier moet voortdurend worden gecoacht,
anders lukt dit, zeker op lange termijn, maar zelden. Dit is nog steeds
het grote dilemma in de zorgverlening. Zorgvragers krijgen vaak met
veelvuldig wisselende  medewerkers te maken. Deze mensen doen hun
werk prima, maar verdwijnen te vlug weer van het toneel. Begeleiding
van één of twee jaar van iemand met een verstandelijke beperking is in
veel gevallen veel te kort. Het grote gemis in de zorg – een langdurige
persoonlijke relatie tussen mensen met een beperking en hun
begeleider – kan op deze wijze niet worden opgelost.
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Oude Maartensplaets. -->
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De Maartensplaets

Soms komen ideeën uit onverwachte hoek. In 1997 moet in het
Heimdall-huis een verrot raamkozijn worden vervangen. Voor deze
klus wordt een Brummense timmerman aangetrokken, die een prima
werkstuk werk aflevert. De man is niet alleen goed met hamer en
spijkers, hij toont ook grote interesse in de zorg die al sinds 1982 in
Heimdall wordt geboden. Zijn belangstelling heeft alles te maken met
de toekomst van zijn broer Maarten, die een verstandelijke beperking
heeft. Maarten woont met zijn vader op een oude boerderij aan Den
Broekweg in Brummen. De herstelwerkzaamheden aan het pand
van Heimdall hebben uiteindelijk geleid tot een aantal gesprekken
met deze familie. Er ontstaat dan het idee om een zorgboerderij te
beginnen. Ook in Heimdall woont een jongeman met een beperking,
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die van een zorgboerderij afkomstig is. Zijn ouders en ook hijzelf
zien graag dat het wonen op Heimdall gecombineerd kan worden
met het uitvoeren van een overzichtelijke taak op een kleinschalige
zorgboerderij. In de buurt van het Heimdall-huis is een flinke
groentetuin, waarin – onder leiding van Jos – al door enkele bewoners
wordt gewerkt. De Michaelshoeve is al enige tijd op zoek naar
stageplaatsen voor enkele jongelui. Zij zijn toe aan hun stagejaar en
willen de wereld buiten de instelling graag verkennen. Al met al reden
genoeg om de mogelijkheden te onderzoeken voor het werken op een
zorgboerderij. Op kleine schaal beginnen en dan maar kijken hoe het
zich ontwikkelt, dat was het uitgangspunt. Bij de boerderij waar de
familie van de ‘bewuste’ timmerman woont, is een grote groentetuin
beschikbaar. Bij de tuin is een kleed-, schuil- en koffieruimte gecreëerd
in een oude caravan. Al snel volgt het besluit om op de plaats van
de oude schuur een meer definitieve werkruimte te bouwen. Aan
het einde van de eerste zomerperiode komt het woongedeelte van
de boerderij voor een aantal jaren beschikbaar. Aan de Stichting
Heimdall wordt gevraagd of men er iets mee kan doen. Vanwege
Maarten en de zeer oude boerderij, die de naam ‘plaets’ waardig is,
ontstaat dan de ‘Maartensplaets’. Een prima mogelijkheid voor het
ontwikkelen van dit mooie project. Het heeft echter alleen kans van
slagen, als mensen worden gevonden die de spil willen vormen en het
initiatief willen dragen.
Vervolgens komen Ria de Jong en Tom de Greeuw in beeld (foto).
Zij zijn al vele jaren gastgezin voor twee bewoners van Heimdall en
hebben al lange tijd het ideaal om een eigen project op te starten in
kleinschalige vorm. Begin negentiger jaren hebben Ria, Tom en Jos de
mogelijkheden binnen Brummen al eens bekeken, maar er is dan nog
geen financieel draagvlak. In 1998 zijn die mogelijkheden er wel en

kan men denken aan het starten van een nieuw project. Enthousiast
zeggen Ria en Tom ‘ja’ op de vraag of zij inwonend begeleiders willen
worden op de Maartensplaets. Daarbij is de situatie van hun pleegzoon
Umit een heel belangrijke factor. Umit is meervoudig gehandicapt
en aangewezen op intensieve zorg en begeleiding. De Maartensplaets
kan hem dit bieden op kleinschalige wijze. De oude boerderij wordt in
zo goed mogelijke conditie gebracht en er wordt een werkplaats met
toilet, badkamer en keukenhoek gebouwd.  Een prachtige ruimte. Op 1
maart 1999 komen Ria en Tom samen met Umit wonen en werken aan
Den Broekweg en vanaf dat moment is het project Maartensplaets echt
geboren. Het is de bedoeling dat op termijn een grote zorgwoning op
het terrein wordt gebouwd.

Burgemeester Linde Blok verricht op 27 mei 2000 de officiële opening
van de zorgboerderij aan Den Broekweg. In de loop van dat jaar wordt
duidelijk dat plannen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren,
het niet zullen halen. Omdat de boerderij maar voor enkele jaren
beschikbaar is, moet worden uitgekeken naar een nieuwe plek voor
de Maartensplaets. Dat is een tegenvaller, omdat de plaats erg mooi
en zeer geschikt was. Even slikken en daarna wordt overgegaan tot
het zoeken naar een geschikte locatie, die ook financieel haalbaar
moet zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat vooraf duidelijk is dat
op het nieuwe perceel een zorgboerderij mag worden gerealiseerd.
In november 2001 dient zich een mogelijkheid aan in Leuvenheim.
Dan volgt de fase van aankoop, financiering, verbouwingsplannen
en vele andere zaken. De boerderij wordt flink verbouwd en er vindt
nieuwbouw plaats van een werkplaats.
In mei 2002 kan de nieuwe Maartensplaets van start.
Op 5 oktober 2002 vindt een tweede opening plaats, waar trotse
bewoners hun nieuwe zorgboerderij aan belangstellenden laten zien.
In dezelfde tijd heeft de Maartensplaets steeds meer vorm gekregen.
Patrick woont op Heimdall en komt werken op de boerderij samen met
Anna en Dennis. Zij komen als stagiaires van de Lans, een school voor
voorgezet speciaal onderwijs die verbonden is aan de Michaelshoeve.  
Voor Dennis en Anna werd het een zeer geslaagde kennismaking met
als vervolg dat zij in 2002 ook op de Maartensplaets in Leuvenheim
zijn gaan wonen samen met Anouk én bewoner van het eerste uur,
Umit.
Het werkgebeuren op de boerderij heeft zich in Leuvenheim verder
ontwikkeld tot een levendig gebeuren waar verschillende zorgvragers
graag gebruik van maken.
Er zijn nog steeds regelmatig stagiaires van de Lans en ook uit
het middelbaar onderwijs komen leerlingen voor een korte
maatschappelijke stage op de Maartensplaets.
Omdat het werk op een boerderij nooit helemaal klaar is zijn er een
aantal enthousiaste vrijwilligers waar een beroep op gedaan kan
worden.
Zie hier wat het gevolg kan zijn van een verrot raamkozijn……
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De Maartensplaets: zorgboerderij
met veel mogelijkheden interview ....

In de zomermaanden actief
op het land ... interview ...

Het is op deze koude maandagmiddag in januari knus en gezellig
in de warme woonkamer van zorgboerderij De Maartensplaets in
Leuvenheim. Groepsleidster Claudia Beumer en de aan haar zorgen
toevertrouwde Jorieke  en Corien, die hier hun dagprogramma volgen,
scharen zich om de tafel. Zij vertellen over hun ‘Maartensplaets’  waar
ze al jaren met veel plezier hun dagelijkse werkzaamheden verrichten.
Corien is binnenkort jarig en ze is benieuwd wat haar te wachten
staat. Claudia en Jorieke lachen wat geheimzinnig als dit onderwerp
ter sprake komt. Het moet een verrassing blijven voor de uit Azewijn
afkomstige Corien.
De Maartensplaets bestond in 2009 tien jaar en dat is uitbundig
gevierd. Ria de Jong en Tom de Greeuw zijn de inwonend begeleiders
op de zorgboerderij. Claudia uit Dieren is op fulltime basis als
groepsleidster werkzaam en Anne Wouters doet dit werk als parttimer.
Ria en Tom zijn met De Maartensplaets van start gegaan in Broek. Na
ongeveer drie jaar moest – door omstandigheden – worden omgezien
naar een andere locatie. De keuze viel op een pand in Leuvenheim en
deze ‘nieuwe’ Maartensplaets bood vele mogelijkheden.

Claudia is ruim acht jaar werkzaam op de zorgboerderij. “Ik
ben tijdens mijn opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) als
stagiaire aan de slag gegaan op een ZMLK-school in Dieren en in
een sociowoning in Brummen. Daar werkte ik met deze doelgroep,
waarmee ik later ook aan de slag wilde gaan. Ik kwam in contact
met het project De Maartensplaets. Stichting Heimdall zocht – ter
aanvulling van het werk van Ria en Tom – een jeugdige begeleidster.
Ik was voor hen de juiste kandidate en aldus werd zorgboerderij De
Maartensplaets in Broek mijn nieuwe werkplek.” De groepsleidster
verricht haar werkzaamheden volgens een rooster, dat wordt
opgesteld in overleg met Ria, Tom en Anne. Ook de invulling voor de
dagopvang wordt gezamenlijk gemaakt. Ze legt uit: “Samen stellen
we een programma op met passend werk voor die dag/week. Op De
Maartensplaets vinden andere werkzaamheden plaats als bij voorbeeld
in Heimdall. De verzorging van het vee is natuurlijk erg belangrijk. In
de zomermaanden zijn we actief op het land. Daar worden gewassen
verbouwd voor eigen gebruik.”

Corien, Claudia, Jorieke. -->
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'Strijken doe ik het allerliefst’
... interview ...

Corien is thuiswonend en komt al vijf jaar voor de dagbesteding
op De Maartensplaets. Ze is op maandag, dinsdag en woensdag in
Leuvenheim en op de overige dagen helpt ze haar moeder in huis.
“Ik was eerst op school bij de Michaelshoeve en daarna kwam ik
hier terecht. Ik woon in Azewijn en word elke dag gebracht en
gehaald met de taxi.” Over de vraag, welke bezigheid ze het leukst
vindt, hoeft ze niet lang na te denken. “Strijken doe ik het allerliefst,
hier op De Maartensplaets, maar ook thuis. Verder vind ik het leuk
om Umit (Umit is een meervoudig gehandicapte bewoner van De
Maartensplaets) te verzorgen. ’s Zomers werken we buiten in de
(moes)tuin. Onkruid wieden, wortels en boontjes van het land halen,
maar ook aardbeien plukken. Van de aardbeien maken we sap en
dat vind ik ook leuk werk.” Corien heeft het erg naar haar zin op De
Maartensplaets. Ze laat ook nog weten dat ze vrolijk wordt van de
muziek van Jan Smit, Nick & Simon en Frans Bauer.
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Foto boven: Dennis.-- >
Foto beneden: Anouk. -->

Dansen op muziek van de
Pretband ... interview ...

Voldoening in het werk

Jorieke uit Brummen vindt ook haar dagbesteding op De
Maartensplaets. Ze fietst elke dag vanuit Brummen naar de
zorgboerderij. Jorieke is drie hele en twee halve dagen aanwezig. Veel
werkzaamheden die door haar worden verricht zijn hetzelfde als van
Corien. Jorieke krijgt, net als vele anderen op De Maartensplaets, elke
week les van”zuster” Marion. De uit Oosterbeek afkomstige Marion
is een antroposofische verpleegkundige, die de bewoners van De
Maartensplaets enige basistechnieken van verzorging bijbrengt. Jorieke
vertelt enthousiast: “We leren hoe we Umit moeten verzorgen. Het
inwrijven van zijn voeten en het geven van een voetenbad. Ook leren we
een thermometer en bloeddrukmeter af te lezen en hoe we brandwonden
moeten behandelen.” Het woensdagochtendklasje van zuster Marion
telt zes leerlingen. “Naast onze eigen bewoners, waaronder Dennis,
doen ook mensen van een zorgboerderij uit Loenen mee”, vult Claudia  
aan. Jorieke is dol op de dieren van De Maartensplaets. “Die help ik ook
verzorgen. We hebben geiten, schapen,varkens, parelhoenders,kippen,
poezen en een konijn.” Ze vindt eigenlijk al het werk op De
Maartensplaets wel leuk. “Koekjes, taarten en brood bakken en soep
maken, doe ik ook graag.” Jorieke geeft echter aan, dat als het weer het
toelaat, ze het liefst buiten werkt. Ze heeft dezelfde favoriete zangers als
Corien. “Maar als de Pretband uit Brummen speelt, maak ik ook wel eens
een dansje”, zegt ze met een glimlach.                                    

Op De Maartensplaets wordt altijd begonnen met een dagopening.
Groepsleidster Claudia Beumer: “We komen ’s morgens bij elkaar in de
werkplaats. Tom begint dan met een spreuk, waarna we gezamenlijk
een lied zingen. Hierna volgt de werkbespreking, waarbij een ieder
inspraak heeft bij wat hij of zij die dag zal gaan doen. Uiteraard alles
binnen de mogelijkheden.” Vanuit De Maartensplaets worden geregeld
uitstapjes gemaakt. “We kunnen gebruik maken van eigen vervoer
(busje en auto) en gaan soms wel eens naar Zutphen of Doesburg.
Ook worden boodschappen gedaan, uit eten gegaan of een filmpje
gepakt in de bioscoop. Onze mensen genieten ervan. Voor hen is rust,
vertrouwen en structuur heel belangrijk en het biedt houvast.” De
begeleidster is nog steeds met veel plezier actief op De Maartensplaets.
“Het is afwisselend werk en het geeft veel voldoening. Dat wordt
alleen nog maar sterker, als je dan lange tijd bezig bent geweest om
één van de bewoners iets te leren en vervolgens ziet dat het is gelukt.
Dat gebeurde onder andere bij het leren hanteren van een mobiele
telefoon.”
Op de Maartensplaets is altijd bedrijvigheid. De begeleiders zijn
actief met de op deze zorgboerderij geplaatste mensen met een
verstandelijke beperking. “Ik vind het prachtig dat ik dit werk kan
doen”, besluit Claudia.

... interview .
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Zelfstandig wonen
met begeleiding

Begin 2002 komt er een vraag van Elme om zelfstandig te kunnen
wonen met begeleiding in Brummen. Door de stichting wordt
bemiddeld bij het beschikbaar komen van een  kleine woning.
In november 2002 kan het nieuwe leven van Elme beginnen en start
begeleidster Ans in dienst van de stichting Heimdall  haar werk. Zij
komt 4 keer per week aan het eind van de middag en blijft dan tot
20.00 uur.  Samen met Elme geeft ze dan vorm aan het gewone leven
van alle dag. Samen boodschappen doen, koken, wassen, onderhoud
van het huis. Maar ook de vragen die daarbij komen kijken zijn
belangrijk: Hoe organiseer je dat, hoeveel geld geef je uit en waarvoor,
wat betekenen die ingewikkelde brieven die je soms krijgt, hoe ga je

met de mensen in je omgeving om, wat doe je met je vrije tijd?
Elme werkt 3 dagen per week op een manege in Laag Soeren. De
andere 2 dagen werkt  hij op een Boerderij in de Steeg. Het boerenwerk
is zijn lust en zijn leven.
Het NieuwHeim huis staat in de buurt en Elme is daar regelmatig
te vinden. Soms gaat het om een klus die hij samen met inwonend
begeleider Luuk aanpakt. Ook een avondje op de koffie komen of een
keer mee eten is gezellig.  Luuk en Elme stappen regelmatig op hun
mountainbike voor een flinke rit in de mooie omgeving van Brummen.
Naast dit alles kan Elme rekenen op een prima ondersteuning door
zijn familie.
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Nieuwheim

De ontwikkelingen binnen de Stichting Heimdall gaan erg snel.
NieuwHeim is het volgende project. De Maartensplaets is een echte
zorgboerderij geworden en dan komt een buurpand van Heimdall
aan de Gravenstraat te koop te staan. Ongeveer gelijktijdig hebben
Henny en Jos een gesprek met dochter Aline en schoonzoon Luuk
over de toekomst, hun toekomst. Het tweetal (foto) woont en werkt
in Assen en hun huis fungeert regelmatig als vakantieadres voor drie
Heimdall-bewoners. Eén van de drie is Mara, de geadopteerde dochter
van Henny en Jos en zus van Aline en schoonzus van Luuk. Aline en
Luuk willen in de toekomst de zorg voor Mara op zich nemen. Door
dit gegeven en het beschikbaar komen van het buurhuis, ontstaat het
idee voor het opstarten van een nieuw project. Aline en Luuk zullen
daarvan de inwonend begeleiders worden. Het gaat hier om wonen

en logeren van kinderen en volwassenen met een beperking. Het te
koop staande huis wordt aan een nauwkeurige inspectie onderworpen
en uiteindelijk wordt besloten om van aankoop af te zien vanwege de
slechte staat waarin de woning verkeerd. Dan komt er een alternatief.
De makelaar biedt een pand aan vlak bij Heimdall. Het huis is
gelegen aan de Koppelenburgerweg. Het is een ruime woning en het
lukt de Stichting Heimdall om dit aan te kopen. Het huis – er wordt
gekozen voor de naam NieuwHeim – biedt veel ruimte en is voor 75%
gerenoveerd. De renovatie moet worden afgerond en het huis wordt
geschikt gemaakt voor rolstoelgebruik.
Er komt een rolstoel aangepaste kamer met douche/toilet en het
inrichten kan op 1 april 2004 een aanvang nemen. In de beginperiode
zijn de activiteiten in huis  gericht op logeren. Tijdens weekenden en

55

Toekomst Luuk Ebeltjes en Aline
Divendal ligt in NieuwHeim
interview ...

vakanties verblijven er regelmatig kinderen met een beperking en
soms woont ook iemand voor langere tijd in NieuwHeim. De contacten
met Heimdall ontwikkelen zich naar wens en regelmatig komen er
mensen van dit huis op NieuwHeim. Zij logeren er en er wordt door
hen wekelijks een paar dagdelen gewerkt. Het blijkt zeer praktisch dat
beide huizen vlak bij elkaar zijn gelegen, waardoor men over en weer
aanvullende hulp kan bieden.
Yara, Thijn en Niek, de kinderen van Aline en Luuk, worden geboren
in 2005, 2007 en 2009. Voor een ieder is het bijzonder om deze
gebeurtenissen van nabij mee te maken. Er doet zich ook nog een
andere ontwikkeling voor. Het logeren op kleine schaal blijkt in
de praktijk lastig te realiseren. Er zijn genoeg aanvragen, maar
iedereen wil op hetzelfde moment in NieuwHeim verblijven. Er
zijn veel wisselingen en dat is nou niet echt wat de initiatiefnemers
van NieuwHeim voor ogen stond, toen ze eraan begonnen. Er gaat
enige tijd overheen voordat dit project een eigen gezicht krijgt. In de
loop van het jaar 2008 wordt steeds duidelijker welke richting het
op gaat. NieuwHeim gaat een deel van de taken van het Heimdallhuis overnemen. De samenwerking tussen Heimdall en NieuwHeim
verloopt uitstekend en omdat de inwonend begeleiders van het huis
aan de Gravenstraat het iets rustiger aan gaan doen, worden taken
overgenomen. Daarbij gaat het om wonen, en onderdelen van het
dagprogramma van de Heimdallers. NieuwHeim is het huis van de
toekomst.
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NieuwHeim is een nieuwe loot aan de Heimdall-boom. Na een
grondige renovatie wordt het huis door wethouder Eef van Ooijen
officieel geopend op 27 november 2004. De wethouder prikt samen
met enkele logees van het NieuwHeimproject een aantal kleurige
ballonnen door, waarna aan de voorgevel van het huis een prachtig
bord met daarop de naam ‘NieuwHeim’ zichtbaar wordt. De naam
NieuwHeim betekent vrij vertaald ‘nieuw huis’. Het laatste deel van
de naam – Heim – is afgeleid van Heimdall, de naam van het eerste
huis van de stichting. Aline Divendal en Luuk Ebeltjes – dochter
en schoonzoon van Henny en Jos Divendal – worden de inwonend
begeleiders van het nieuwe huis.
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Zes slaapkamers en een nieuwe
badkamer interview ...

58

Luuk  en Aline woonden en werkten in het Drentse Smilde. Daarna
volgde de periode Assen, waar – naast wonen en werken – ook
nog werd gestudeerd. Luuk legt uit, hoe ze betrokken raken bij de
Brummense projecten. “In de periode dat we in Assen wonen, hebben
we regelmatig Mara (de geadopteerde dochter van Henny en Jos) en
Anita te logeren. Ook Ruud en Bertus zijn een aantal keren te gast bij  
Aline en Luuk. Zij zijn bewoners van Heimdall in Brummen. Aline en
Luuk geven aan zich fulltime bezig te willen houden met mensen met
een verstandelijke beperking. Nadat we een gesprek met Henny en
Jos hebben gehad, is het duidelijk waar onze toekomst ligt.” Stichting
Heimdall koopt aan de Koppelenburgerweg in Brummen een groot
woonhuis aan, dat in ongeveer een half jaar een stevige metamorfose
ondergaat. Alles wordt geschikt gemaakt voor bewoning en er worden
liefst zes slaapkamers en een nieuwe badkamer gecreëerd op de
bovenverdieping. Is het voor Aline al zeker dat ze in dienst treedt bij
de stichting, na enkele gesprekken wordt duidelijk dat ook Luuk per
1 april 2004 zal gaan werken bij de Stichting Heimdall. Voor Luuk
Ebeltjes en Aline Divendal betekent het een totaal nieuwe start. “Ik ga
me bezighouden met begeleiding en verzorging van de bewoners en
daarnaast richt ik me op het onderhoud van de huizen. Aline is naast
begeleider degene die voor de Stichting Heimdall de loonadministratie
doet  en de website en verzorgt.
De verbouwing van het pand is grotendeels met eigen mensen
gerealiseerd. We hebben een aantal maanden flink de handen uit de
mouwen gestoken om het huis bewoonbaar te maken. Er moest wel
het één en ander gebeuren. Veel werk is verzet op de bovenetage, waar
muren gesloopt moesten worden en nieuwe wanden geplaatst. De tuin
is aangelegd en er is een nieuwe activiteitenruimte gebouwd. Hier
wordt soms handenarbeid verricht, maar het is ook geschikt om te
sporten. Er staat onder andere een hometrainer en fitnessbank.
Ook kan gebruik worden gemaakt van halters. Er komen ook mensen    

Foto: Patrick klust op Nieuwheim

met een verstandelijke beperking van buitenaf. Zij hebben hier een
gedeeltelijke daginvulling”

Verhuizing van Heimdall naar
NieuwHeim ... interview ...

Het gaat erg leuk samen met de
kinderen ... interview ...

Anita is sinds september 2009 bewoonster van NieuwHeim. Ze
heeft vele jaren op Heimdall gewoond. Anita vertelt: “Ik heb 21 jaar
in Heimdall gewoond. Sinds kort verblijf ik bij Luuk en Aline in
NieuwHeim. Hier doe ik schoonmaakwerkzaamheden. Overdag ben
ik nog bij Henny en Jos in Heimdall. Dan doe ik boodschappen in
het dorp, strijk de was en vouw het op. Ook ga ik met de trein naar
Zutphen om inkopen te doen. Verder werk ik nog bij Super de Boer
in Brummen. Ik vul vakken bij en maak de koelcel schoon. Dat doe
ik samen met Patrick, die in Heimdall woont. Luuk is er dan ook bij
om te kijken of alles goed gaat. Ik vind dit leuk werk.” Anita is in het
bezit van een eigen laptop. Ze kan er al aardig mee over weg. “Af en
toe zoek ik iets op internet op. Maar ik stuur hoofdzakelijk e-mails. Ik
zend berichtjes naar mijn zus en Henny en Aline. Ik krijg daar dan ook
antwoord op.” Op het weekend kan ze zich verheugen: “We gaan dan
vaak leuke dingen doen, zoals koekjes bakken en uitstapjes maken.
Soms in de omgeving, maar ook wel verder weg. Uitslapen vind ik
ook wel fijn.” Anita is ook lid van de Brummense sjoelclub NAR (Niet
Altijd Raak). “Elke dinsdagavond ga ik in zaal Concordia een partijtje
sjoelen.”  

Luuk schetst een beeld van ruim vijf jaar NieuwHeim: “De eerste
activiteiten waren gericht op het logeren van kinderen met een beperking.
Daarnaast hadden we een bewoonster. Ook was een kamer beschikbaar
als Ruud of Patrick kwam logeren. We hebben aan diverse bewoners
onderdak geboden en zelfs af en toe als noodopvang gefungeerd.
Natuurlijk vindt vooraf overleg plaats, maar het is wel zo, dat uiteindelijk
de inwonend begeleiders bepalen wie wel en wie niet in huis wordt
genomen. Uiteraard houden we rekening met onze eigen drie kinderen
Yara, Thijn en Niek, variërend in leeftijd van acht maanden tot 4 jaar.
In de praktijk gaat het erg leuk samen.  In geval van het inwonen van
Anita, is het een groot voordeel dat zij de kinderen al lange tijd kent.”
Aline en Luuk zijn ook toekomstgericht bezig. “Op termijn is het de
bedoeling dat we de werkplaats van Heimdall overnemen. Jos en Henny
kunnen het dan wat kalmer
aan gaan doen, maar zijn
zeker nog niet van plan te
stoppen.  Buitenstaanders
denken vaak dat zorgverleners
die werkzaam zijn met
verstandelijk beperkte
mensen, zichzelf helemaal
wegcijferen. “Het is maar net
hoe je er tegenaan kijkt en
invulling aan geeft”, zegt Luuk.
“Ik doe naast het dagelijks
werk in NieuwHeim ook nog
wel andere leuke dingen. Ik
ben lid van de Brummense
kegelclub Entre Nous en gooi
wekelijks mijn balletje op de
banen van Concordia.”             
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De Pothof

De Pothof

Twee heel verschillende situaties hebben er in 2005 toe geleid dat er
een klein project tot stand is gekomen aan de Pothof in Brummen.
Bram van der Hoek is dan met enige regelmaat op de Maartensplaets
te vinden. Hij woont in Arnhem en kan daar tijdelijk beschikken
over een huis. Dennis, bewoner van De Maartensplaets, is daar
regelmatig te gast als logé. Bram is genoodzaakt te vertrekken uit
Arnhem en wil graag over woonruimte beschikken in Brummen.
Iemand met een heel bijzondere zorgvraag woont tijdelijk op de
Maartensplaets, maar heeft eigenlijk één op één begeleiding nodig.
Bram en de bewoner van de Maartensplaets kennen elkaar en zien
een samenwonen in een daarvoor geschikt huis als een mogelijkheid.
Bram als inwonend begeleider met de mogelijkheid om in de woning
een eigen atelier – Bram is ook beeldend kunstenaar – in te richten.
De Stichting Heimdall kan een geschikte woning aankopen in de
rustige nieuwbouwwijk de Pothof in Brummen. Begin 2005 wordt
dit bijzondere project gerealiseerd. Daarna volgt een wisseling van
zorgvrager, waardoor De Pothof betekenis krijgt als aanloophuis en
logeerplaats voor enkele jongeren met een verstandelijke beperking.
Vanuit de Pothof vindt iedere middag de opvang van Wim plaats. Hij
wordt begeleid door medewerkster Michelle.
Het atelier wordt gebruikt voor verschillende activiteiten door
zorgvragers en andere mensen.
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Bram van der Hoek voelt zich op
zijn plaats bij Heimdall interview ....

Inwonend begeleider en beeldend
... interview ....
kunstenaar

Bram van der Hoek is sinds 2005 werkzaam voor de Stichting
Heimdall. Hij is inwonend begeleider op het project De Pothof in
Brummen. Bram is deels in dienst van deze stichting en in de overige
tijd geeft hij – als beeldend kunstenaar – les aan onder andere mensen
met een verstandelijke beperking. Hierbij gaat het om kunstzinnige
vakken als schilderen, tekenen, boetseren, vilten en houtsnijden. Bram
van der Hoek is met de Stichting Heimdall in contact gekomen via Ria
de Jong en Tom de Greeuw, die beiden werkzaam zijn als inwonend
begeleider op het project Maartensplaets in Leuvenheim. Bram heeft
een brede achtergrond en ruime ervaring als het gaat om de arbeid die
hij dagelijks verricht. Hij was werkzaam in de zorg, in het onderwijs
en later in de kunst. Heeft gestudeerd aan de kunstacademie in Den
Haag. Al deze ervaringen komen hem van pas in zijn werkzaamheden
voor de Stichting Heimdall.  

Bram van der Hoek vertelt: “Ik ken Ria en Tom uit hun studietijd in
Zeist, waar ik in een zorginstelling werkte. Ik woonde van 2002 tot
2005 in Arnhem en was regelmatig aanwezig op de Maartensplaets.
Mijn woonadres in Arnhem was tijdelijk, dus ik moest omzien naar een
ander huis. Destijds had ik Dennis vaak te gast als logé. Hij woonde
op de Maartensplaets. Ik wilde graag naar Brummen verhuizen en
dat kwam ervan in 2005. Er werd door de stichting een woonhuis
aangekocht aan de De Pothof in Brummen. Ik werd daar inwonend
begeleider voor een volwassen bewoner. In het woonhuis werd ook een
atelier ingericht, waar ik – naast mijn werk op de Maartensplaets – als
kunstenaar aan de slag kon met lesgeven. De eerste twee bewoners
verbleven niet al te lang. Al spoedig werd duidelijk dat de hulp die in
deze gevallen door de stichting kon worden geboden, niet aansloot bij
de problematiek van deze inwoners. Mogelijk dat er in de toekomst
nieuwe bewoners aan de Pothof komen, die passen in deze woonvorm
voor begeleid zelfstandig wonen. “Momenteel doet de locatie dienst als
logeerplaats en verschillende vormen van dagbesteding met of zonder
kunstzinnige invulling. Ik geef een avondcursus voor een medewerker
en mensen van buiten de stichting. Vier ochtenden per week ben ik
actief als medewerker op de Maartensplaets en één morgen op een
andere locatie.” Zowel bij het lesgeven als bij zijn eigen kunstzinnige
werk volgt Bram van der Hoek een ambachtelijke werkwijze. “Ik doe
dit, omdat het houvast maar ook kunstzinnige vrijheid biedt.”

<-- Foto: Wim, Bram, Amorak, Michelle.
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Zoeken naar geschikte vorm
kunstzinnigheid ... interview .
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In voorkomende situaties maakt Bram van der Hoek eerst een
inschatting van de mogelijkheden van een eventueel toekomstige
leerling. “Niet ieder is in staat om de lessen te volgen. Voor de
bewoners is het uiteraard geen verplichting om mee te doen. De
ervaring leert echter, dat men na enige tijd zeer enthousiast is. Eerst
probeer ik erachter te komen wat de meest geschikte vorm van
kunstzinnigheid is voor een bepaalde leerling. Wat meest bij iemand
past. Ik ervaar het als een uitdaging om mensen hun mogelijkheden
te laten ontwikkelen. Als dat na enige tijd zichtbaar is, geeft mij dat
voldoening. Deze activiteiten moeten niet gezien worden als een soort
bezigheidstherapie. Er is wel terdege sprake van het zoeken naar
werk op maat. Van daaruit wordt getracht verbetering te realiseren.”
Bram is enthousiast over zijn werkzaamheden bij de Stichting
Heimdall: “Ik kan mijn werk op de Maartensplaets combineren
met mijn activiteiten als kunstenaar. Ik ben dankbaar voor het
feit dat ik mijn mogelijkheden kan ontplooien binnen de stichting
en daarmee bewoners en medewerkers van dienst kan zijn. Het is
de kleinschaligheid, de menselijke maat en het idealisme dat mij
aanspreekt.”

Antroposofische zorg
op kleine schaal

Antroposofische zorg op
kleine schaal

Bovenaan het briefpapier van de Stichting Heimdall staat vermeld:
‘Antroposofische zorg op kleine schaal’. Voor de verwijzing naar
kleinschaligheid is geen uitleg nodig. De vermelding ‘antroposofische
zorg’ vraagt wel om een toelichting. De medewerkers van Heimdall
gaan uit van het idee dat elk mens een individuele en sociale
ontwikkelingsweg gaat. Daarbij spelen beperkingen en problemen die
iemand heeft een grote rol. Deze zijn een ingrijpend onderdeel van
een levensloop (biografie), die verder reikt dan het huidige leven. Elk
mens heeft een mogelijkheid om tot ontwikkeling te komen. Ook voor
mensen met een verstandelijke beperking zijn daarvoor kansen. Deze
mogelijkheden moeten gestimuleerd worden door het scheppen van
een goed leefklimaat. Het gaat er daarbij om dat begeleiders een bij de
persoonlijke situatie passende leefcultuur creëren, waarin de omgang
met elkaar wordt verdiept en waarin ook de kwaliteit van de omgeving
goed en uitdagend moet zijn. Binnen de Antroposofische zorgverlening
is het een uitgangspunt om  zowel zorgvragers als zorgverleners een
zinvol levensperspectief te bieden. Een goed verzorgde omgeving is
daarbij van wezenlijk belang. Het ritme van de dag, van de week en van
het jaar vormt daarbij een basis voor het samenleven. Daarin speelt
het intensief voorbereiden en vieren van de Christelijke feestdagen
een grote rol. Dit onderdeel is een vast gegeven binnen de cultuur.
Daarnaast zijn er individuele mogelijkheden voor kunstzinnige
uitingen en het volgen van therapieën. De intentie tot zelfontwikkeling
bij de medewerkers heeft grote invloed op de mogelijkheden en
ontwikkeling van de mensen die zij begeleiden.
Stichting Heimdall probeert vanuit deze inspiratie richting te geven
aan haar werk in de projecten, waarin heel verschillende mensen
samen leven, wonen en werken.
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Tot slot
Ieder leven is onderhevig aan voortdurende veranderingen en dat is
voor elke persoon weer anders. Dat is bij organisaties en instellingen
niet anders. Ook zij zijn telkens weer in beweging en moeten dit
ook blijven. Zorgvragen veranderen door de jaren heen en ook de
opvattingen over de zorg nemen steeds een andere wending. Eerst
was er de instellingszorg met grote instituten, het liefst in het bos,
ver buiten de samenleving. Toen werd het idee van kleinschalige
zorg gelanceerd. Alles moest een meer menselijke maat krijgen in
de samenleving: integratie dus. De overheid legde dit model op aan
de zorgverleners en er werd op grote schaal mee gewerkt. Inmiddels
is duidelijk dat integratie – kleinschalig wonen in de wijk – niet
alleen maar een goede ontwikkeling is geweest. Het integreren is een
moeizaam proces, want niet voor iedereen met een verstandelijke
beperking is kleinschalig wonen de oplossing. Ideeën over zorg
veranderen, maar ook de financiering van de zorg is aan wijziging
onderhevig. Mensen met een beperking kunnen tegenwoordig zelf
over zorggeld beschikken middels het PGB (Persoons Gebonden
Budget). Ook de zorg in natura, waarbij het zorggeld rechtstreeks naar
een zorginstelling gaat, kan steeds beter zelf ingevuld worden. Deze
ontwikkelingen stimuleren mensen om een eigen antwoord te  vinden
op hun zorgvragen.
Geld en zorg zijn nauw met elkaar verbonden. Maar geld alleen brengt
nooit de ideale zorg tot stand. Daar is meer voor nodig. Stichting
Heimdall staat en blijft staan voor mensenwerk en idealisme in de
zorg. Dit levert een altijd betaalbaar concept op.     
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