
P?ÍtneÍ

V
Polen

./ t '.i

rijwilligers helpen

doÍp om . vrije uÍèn met hen re
gaan wandele. Nog !ee.1le. jaar

geleden was dit ondenkbaar
geweest De hlstorle van het teh!is
is eef staa kaart van de ontw kke

lngen op het gebled van wè zir.
waaraan Po e., ze(er in de opffaàr
naar Europese éénwoÍd n§, de

Oo t g eden er dèÍrige boóties dooÍ
devljvers van hèrpar[ n ]9r8,
nadat dé Du tse qÍaaídi€ erwoon
d€, z óh had verrangen, kwam het

ond€rbeheervan de z!sters van de

[-o

:

5
congregatlevan de Hei ge E sabeth. De eerste kinderen

waren wezen, u t de Oekraine op transpon gezel na de

ohoberevo utle en de Poo s Bussische oor og Later

[wamen er aleef nog verstande i]k gehand caple
I nderef. 'Comn]!nistische po ltiek naluur lik , vetelt
d rectrice z!sler tvlaria W 1906ka Zorden we ons over
wezen ontÍermen, dan zouden dat mlsschien voor God

brachr. Hjtroíhonderd kinderen aan ií diepeelende
e. apàthie. Emnrers dienden als wc óp ijskoLde zale' ,

eÍ asèn nate, oude matrassen a s e.is meub la r Vee

kindere. wa.en €rnsr g vergroeid, de meeste van hen

letteÍ ijk aan het marras gek ulsterd. Èu. verzórg ns
was in handen v.n !itgeputle schoonmàaksters.
Was en droolrmachines vooÍ de daqè lks oroeveer

toestanden in Polen
Talrijh zijl de Nederlandse rrijlilligcrs Llie zich inzcttcn loor gchrndicapten in

Oost Europa. lllet iinÀncit'Ic cn rlatcriölc nricllelen, mr't lrun kcrnis, atlri.s.n

bcgcleidhrg. \\iie eclrter-rlenkt dat hicr splake is ran cr:nrichtingslerkeer-, rergist

zjch rleerlijh. '\\lat je leert en terugkiist ,'rl,-ta.rlhr,rr'. z,qlrl zi ,1j. .r ,.raren.

Een pleitLxri \1ror intrà Eurcpese uir*is:eling.

Néen Grabie, een zanders dorpleaa. een dóod ope.de
weq n ret Noordweslen van Po en. A leen de [€rk

steekt í. s n nleuwe veí, de kru def ier wachi ertusse r

bestofte potren op k andizie, het is erdoodsll. OÍtoch
nlelT Ult een dicht met bomen begroeid park kl fkef
op gezette ujden vaag wat kreten En dan pas,l€ je dai
,.h n het park een s otverschult Hetisfettehulsvan

Hetteh!is biedt onderdak aan ruim reventlg versta.de-
ljk en meervo!dlg Cehafdlcapte k nderen N! mogen

zljgez ei wor.le. Er meLdén zich zelfs mensen u t het

Je staat lcrstcld van

dc invcntiyiteit,

crcativiteit en

hct doorzcttings

v erm ogcn

sewofrei zietjes zlin. Met qehand.apre klnderen
hoeíden ze daaÍ nièt vóórtè vÍezen, dlewaren bil

Hetteke.r de h.udinq tef aanz en van gehand caplèn
dle i. Oost Europa an9 ls b ijven bestaa.. Voede.,
verscho.èn, n b€d sroppen ef verborgen ho!de.,.làr
werd door èen meerderheld riet a s onacceprabe
gezle.. " k [an n et verte len hoeverschÍ kke jk dè

sit!auè hi€r voor de kinderen was, ioen ik in 1990 weÍd
aangeste d, zegt de zuster, d e hei tehu s vanaí die dag
zélÍs b j de grootste zorgen I eÍdevo b eeÍ b€srur€n

Vol!,ens zuster tvlaÍla ls hèr sóc aal

bewustzjn pas Oegroeid toen n

1990 een verdraq de Íechten van
gehandicapr-" k nderen onder de

aandachr bracht Zonder midde en

en expertlse had dit bewustzjn n

Grabie echterwein s kars Oscar

B omme, mede oprlchtèrvar d€

stichting Samen De én U tgeest,
was een van de eerste Nedérànders
d e voor hettehuls . actiè kwam,
nadat lrljer ln 1988 een bezoek



oemeense

te verbeteren
--Frdr.eeoendseersle I

D€ sichtlng lel veruo gefs een warmwalervoorziening

aanlessen, rl.htte de kamers ln met kindvriènde ijk

meubl air èn b.acht een comp ete fyslotherap e nven-

tars bjeen MlaÍmaterlëe hu p,zo beeka snel,won

oo. ódo..icr.oo..r"La i,,r .q o 5 a\::Lr-

met deskund qheidsbevorderlng. Het ls ets wàt vrj
wiligersorgaflsatles óokvandaag nog keer op keer

onderv nden. F neke Tmmer, die als srafmedewerke'

bijeen grote inste ling voorgeh.nd capren in Purmerend

werkt en a laÍen als vrljwi llger dee ult maakr van de

\4ó I eP.'r.o'o".r 1.""o""'a,lt''"o'. a o'

Sd. ór Dóló i 'oFa 
ró. lr...o.óuó.roè.F d ".

dle l. 1994 werd gebouwd. D è werd pas eef succes

nadar dè venorgers er door c!rsussen gebruik van

eerden maken en zagen wat snoezélen met de linderen

Curslssen, workshops en stales vo gen e kaar fos
steedsmetregemaarop. Er sln hettehusdeaÍgelopen

e Í jaar ontzettend vee verbeterd, weetirmmeL zell
heeÍr zljl. Grab e naast de cuÈus snóéze e. onder

andeÍe curs!ssen en workshDps seórga. seerd op het

gebied va. mdziek, spelen mer zlntuise., werken met

picros.àmme. en seksuele vorm .0. N é!we, soms
.-l .é.ol j o , " 1 "r-ri- 100 .oo'oa ". 

ó'' Pp\ .

en scr!pules wisren r€ óvètuinnen

Weinig te kleryen
Ee. bevogen medesrandeÍvond déVIA groepln

!\ e " c" I L" pèd.goop - 5ooÍd . .1 dó qoo 
d p

'\l" "_qdopd"b, /p. ,r- .c diFo I o ."- I é r" ..
Zir heeii cle aÍgelopen raren onvoo.ste bare voÍderlngen
gèmaakt met bewoners bil wiè ontwikkè ing voorheen

a s ónmoSe ljkwerd beschouwd. Doo.stagés,l.
Nederand opgedane inzchten en gekw. iíi.eerd
personee, zegr zljzelf. sawlcka ontvangt rege m.r s

vakgenote. dle seías.l.eerd zjn door haar aanpak en

"Nietvoorriers,zesrRnekel]mmer "Jeíaarversr€d
van de nventlvireit, creatvite t en het doorzetr nqs

vermogenv.n de mensen ln Grabie,zekeraLs jezièl

hoeveel moeite h€r Nèder afdse zorgver eners kost

om metaÍnemendeíinancèn èn een toenemend
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pèrsonee stekort nog naar op oss ngen te zoeke. k

kan het vakge.oten dèn ook aanraden lets vóó.een
l.nd als Po en te dóen. Her is.ier a tijd eenvoud 9. Je
1.1. de sl' r" i" ' , -p. " o..ó o. o noér-, -.- . b-9.i-
pen, wlrje e kaar echt kLnnef srimu ere.. somm se
processen gaan stroeidoors e.hte ondersieuning. zo
kent de Poo se overhéld nog vee tewein g be anc èn

budget toe aan de inÍamurale gehandicapte.zoÍg
waar th!isverzorg.s íorm€e en Íinanciee wel wordr
gestimuleerd mààr in vee geval en prakt sch o.mo§e
,Lr on.d b-'opo dè smo. ó, 

^ó,.p- 
o ' -r. |,

le klein s. Gebrekaan inzichte. mouvauebijonge
schoo d peÍsonee s ooh in Grabie een prob eèm, à

wordiernu heelhard aan qewerkt. Korlom,le moet a s

vrijwiligerwelku..en accepteren dat aog niet al€s zó

gaat zoa sjéle had voorgeste d.ltlaarje eertde siluale
th!isterelariverenenteziendaterweingrekasen
va t En watje verderterugkrjgt .lar hoo.je van eder
een de warmte en waardering, de b ljdschap van de

k nderen om a het nlelwè. dar is onberaalbaar " I

Wie hee. iníam atie wil ovet het werk van de Stichtng
Sanen Delen kan belen netvaózittet Geratd Keisea I
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Iedereen is hongerig naar
kennis en inzichten
lo.s r& Arn§.rd n, tmjir!«lcsdl<e
cD d...nL lrit sónmà, rà\ .nlrigs !p
1'.rllrelfk ir rkfgrije. zij Lnin dn-p

. er ae irl!!k ir N(le,làna nr!g.

Op een door vriiwilligersorqa. isarie

Soft Íu ipgeorganiseerd congres ver

telde Van Amsterdam over hel werk
van de SPD e. en Somma. Onde.andere

over amb!lanie onderstèuning, ze Í-
standig wonen, dè opvóèdadvieslijn en

de rolvan Sommà dàa.in. Naast het

conqres bézocht zijèèn inte.nazi voor
verstàndéiijk géhandicaptèn in dit Oost
europese lànd. Hei heeft me verbaasd

ho€ g.aag de mensen vanlewillen
leren- Een grool knelpunl daar is dat

informatie haastnietisgebu.deld,iets
wljlledereen hongerig is naar kennis eó

.ieowe inzichten. Ze vragen je alles re
ve.telen wal je weet en daaruit pikk-én

ze dat wat ze kunnen gebrulken,lk denk

weldat ze dat op hun eigen manièr

moeten doen, De omstandigheden zljn

'ln het lnternaat, bedoeld voorverstan

delijk gehandlcapten tot achttien jaar.

heb ik mensen gezien die zeker dèrti9
waren. Die konden dus gewoon neÍ
gens anders ter&ht. lets anders was

dalbewoners, dié normaa ln gesche-

den groepèn leven, rond ètènstijd alle
maaldoorelkaar, in pyjama, op de
gang zatèn tewachtèn. Als Nederlander

vl.d je dals.hriinènd, maàrals je dan
hoort datzé voorhéen zelfs a lemaalin

Loes van Amsle.dam zag watde hulp
van SoftTulp heeÍtbetekendvoor pèr

soneelen bewoners van het lnternaat.
Íalels, stoe en, toestellen, speelgoéd.
een vlnderbad, a lemaaluit Nederland

oÍgekocht mét b!itenlands geld, De

staÍmedéwerkèr die bij Somma een

project leidt vóoÍ kwa iteitsontwikke

ling. hoopt dat bijde SPD en mensen
op een ofandéré man er geprikkeld

raken om zlch opèn È sreller voorde
sltuaue n OosrEuropa en er betrokken
heid bijtevoelen. Voor mit ls het heel

inspnè.end geweesf , verzékert ze.'iHer

SoftT!lip is behalve in Hongarije ook
actiefln Po en, Fóemenië, Moldavié en

de Oekraïne. De siruaie ln de twee
l:atstgenoemdé landen is meer dan
sehrijnend. Wirl u meerl.io? Kijk op


