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voor en door ouders opgroeien vriendelijkheid ouder staat  
centraal opvoeden aardig gelijkwaardigheid grenzen delen  
actief luisteren vraaggericht plezier aanmoediging warmte  

zwanger versterkt behoefte regelmaat hoop flexibel belangeloos 
vrolijk plezier praatpaal ondersteuning wegwijzen niet invullen 
trouw op handen zitten optimisme tijdelijk rust zorgzaamheid 

eigen kracht luchtig relativeren groei accepteren genieten 
ontmoeting ouderervaring meedenken regie bij ouders betrokken 

sparren oprecht papa dreumes ruimte familie vriendschap 
van het gezin krachtig kleuter leren van elkaar energie 

verandering durven thee sfeer overbodig maken warm hart team 
gewoon bijzonder kwaliteiten begrip betrokkenheid balans  

tijd gezin hartelijkheid krachtig zinvol bemoediging vertrouwen 
uitdaging vrolijkheid verbinden ontmoeting genieten mama 

glimlach ontspannen compliment er zijn empathie erkenning uniek 
saamhorigheid liefde speelgoed ontwikkeling structuur 
aanvoelen geboorte moederschap verwondering ritme 

zelfvertrouwen stimuleren lachen ouderschap voldoening houvast 
onbevooroordeeld loslaten luisteren gezin motivatie uitwisseling 

wekelijks groot hart krachtig baby zelfreflectie verrijking 
empowerment humor interesse aansluiten zonder oordeel 

genieten netwerk respect kleine stapjes tweeling levenservaring 
warm aandacht draagkracht meedenken koffie veerkracht  

trots wederkerigheid gezelligheid spelen solidariteit 
deproblematiseren nieuwsgierig samen uitwisseling veerkracht 
leuke dingen doen blij bijzonder gewoon meedenken praktische 

ondersteuning positiviteit geduld verbinden opvoeder 
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Met een warm gevoel lever ik graag mijn 
bijdrage aan dit boekje van Home-Start. 
Een wereldwijd programma waar ik me erg 
verbonden mee voel. Home-Start is een 
bijzonder programma en dat het werkt, heeft 
zich in de afgelopen 22 jaar wel bewezen. Het 
mooie aan het programma is dat de vrijwilligers 
zelf ervaringsdeskundigen zijn. Daarnaast is de 
match tussen ouder en vrijwilliger gebaseerd op 
een klik en een vorm van vriendschap en niet de 
(professionele) ander die je komt vertellen hoe 
jij het moet doen. Dat betekent wel eens dat 
een vrijwilliger op haar ‘handen moet zitten’. 
Maar niet overnemen is een belangrijke factor.

Het programma draagt bij aan mooie, bestendige 
relaties. Er ontstaat vaak iets wat dichtbij vriend-
schap komt en nog jarenlang wordt voortgezet. Het 
programma is niet alleen gericht op ondersteuning 
bij de opvoeding van kinderen, maar ook op het 
gezin in contact brengen met anderen. Dus in aller-
lei opzichten een steuntje in de rug.

Home-Start werd in Engeland opgestart door 
Margaret Harrison. Het programma werd groot in 
dat land en werd daarna ook wereldwijd een succes. 
Het wordt inmiddels in 22 landen uitgevoerd en 
heeft zich de afgelopen 22 jaar in de gemeente 
Apeldoorn wel bewezen.

Tot 2014 was ik met veel plezier voorzitter van het 
bestuur van Home-Start Nederland en tevens lid 
van het internationale bestuur. In dit kader heb ik 
Margaret Harrison een paar maal ontmoet en zij 
heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. 

Voorwoord
Greet Bouman, directeur/bestuurder Stimenz

Zij startte al heel lang 
geleden met home-
visiting zoals ze dat 
in Engeland noemen. 
Vanuit haar ervaringen 
heeft ze Home-Start 
opgericht. Haar 
ervaringen en inzichten staan mooi beschreven in 
haar boek Hooray! Here Comes Tuesday: The Home-
Start Story. Margaret werd door de kinderen van 
het gezin waar ze altijd op dinsdag kwam Tuesday 
genoemd.

Als voorzitter heb ik wereldwijd mooie contacten en 
inzichten opgedaan en mijn hart voor altijd aan Home-
Start verpand. Het was een bijzondere tijd waarin ik 
me met veel plezier voor Home-Start heb ingezet.

Ik ben er trots op dat Stimenz vanaf de start 
(1989) het Home-Start kernprogramma mag 
uitvoeren.. Het past bij onze organisatie en onze 
inzet die erop gericht is bij te dragen aan een 
verbonden samenleving waarin iedereen tot zijn 
recht kan komen. Dat doen we met verschillende 
vrijwilligersprogramma’s waaronder Home-Start. 
De kracht en verbinding die Home-Start levert 
is heel groot. Ik heb ook veel waardering voor 
programmacoördinatoren Marion Wolbers en  
Petra Tromp Zij zetten zich al vele jaren met hart  
en ziel in voor Home-Start Apeldoorn.

Graag wil ik allen die betrokken zijn bij Stimenz 
Home-Start hartelijk danken, vrijwilligers en 
coördinatoren. Met hun inzet en steuntje in rug, 
maken zij het verschil voor ouders en kinderen.
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Het Stimenz Home-Start kernprogramma is 
een laagdrempelig, preventief programma 
waarin een ervaren ouder een andere ouder 
ondersteunt bij het opvoeden en helpt hun 
sociale netwerk te vergroten. Stimenz Home-
Start is er voor gezinnen met tenminste één kind 
in de leeftijd van -0 tot en met 6 jaar, dus vanaf 
28 weken zwangerschap, waarbij ook oudere 
kinderen in het gezin aanwezig mogen zijn. 
Er is een team van 40 vrijwilligers actief om 
gezinnen met jonge kinderen in de gemeente 
Apeldoorn tijdelijk te ondersteunen. In 
deze uitgave vertellen een aantal ouders en 
vrijwilligers over hun contact met elkaar.

Over Home-Start
A gift of time
Margaret Harrison is de grondlegger van Home-
Start (Engeland, 1973). Margaret kwam er achter 
dat ouders het prettig vonden dat zij bij ouders 
thuis zou komen om ongedwongen met haar te 
kunnen praten over de opvoeding. Ze noemde het 
‘a gift of time’. In Engeland startte het programma 
als aanvulling op bestaande hulpverlening en in 
1993 werd het programma naar Nederland gehaald. 
Deze informele ondersteuning was toen nieuw in 
Nederland.
In november 1989 is het programma gestart in 
Apeldoorn. Het werd al snel een stuk normaler 
om vrijwilligers aan ouders van jonge gezinnen 
te koppelen. En ‘a gift of time’ is precies dát wat 
de vrijwilligers bieden aan gezinnen die tijdelijk 
ondersteuning wensen in de alledaagse opvoeding 
van hun kinderen.

Inleiding

Uitgangspunten
Wekelijks spreken vrijwilligers de ouder en bieden 
ze tijd en aandacht. De vrijwilliger is tijdelijk een 
steuntje in de rug, een luisterend oor. De vrijwilliger 
is er voor de ouder en weet uit eigen ervaring dat 
opvoeden soms best lastig kan zijn.
Belangrijke uitgangspunten in deze ondersteuning 
zijn: gelijkwaardigheid, vertrouwen, tijd, aandacht, 
vraaggericht, empowerment en deproblematiseren.

Opvoeden
Ouders zijn in staat om hun opvoeding af te stem-
men op de behoeften van hun kinderen. Andersom 
passen de kinderen zich aan, aan de opvoedstijl 
van de ouders. Dit zelfregulerende proces kan 
echter ook ernstig of langdurig ontregeld worden. 
Veel ouders ervaren stress. Hun sociale netwerk 
helpt hen deze stress op te vangen. Maar wat 
als je dit netwerk niet hebt of hier geen beroep 
op kunt doen? Meer sociale steun helpt ouders 
om hun stressniveau te verlagen. Het gevoel van 
zelfvertrouwen en welbevinden bij ouders stijgt door 
positieve bekrachtiging in hun omgeving. Daarmee 
stijgt ook hun gevoel van opvoedingscompetentie. 
Dit heeft als resultaat dat het opvoedgedrag van 
ouders positiever en effectiever wordt. Als gevolg 
hiervan verandert de interactie met en het gedrag 
van kinderen. Het effectonderzoek naar Home-Sart 
bewijst de geldigheid van dit interventiemodel 
voor gezinnen met kinderen van -0 tot en met 
6 jaar. Diverse onderzoeken laten belangrijke 
veranderingen zien zoals:
• Het ouderlijk welzijn van deelnemende  

ouders stijgt.
• Deelnemende ouders laten meer positief 

opvoedgedrag zien.
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• Deelnemende ouders worden responsiever  
en sensitiever. 

• Het gedrag van deelnemende kinderen verandert 
positief wat betreft opstandig, affectief en 
angstig gedrag. 

• Ouders met de zwaarste problematiek boeken  
de meeste vooruitgang. 

• Voor ouders met een lichtere problematiek kan  
de inzet van het programma tot herstel leiden. 

• De verbeteringen in welzijn, opvoeden en kind-
gedrag zijn blijvend op lange termijn.

In 2019 is het Home-Start kernprogramma met een 
hernieuwde erkenning opgenomen in de databank 
Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands 
Jeugd Instituut (www.nji.nl). Eerder al kreeg Home-
Start internationaal erkenning als ‘best practice’ 
door het European Platform for Investing in Children 
(EPIC), een initiatief van de Europese Unie.

Het kernprogramma  
van Home-Start
Stimenz weet voor welke uitdagingen en kansen  
een gezin kan komen te staan.
• Problemen met een van de kinderen.
• Weinig contact met vrienden of familie.
• Stress ervaren om je gezin draaiend te houden.
• Steun nodig bij alledaagse lichte opvoedvragen.

Het kernprogramma heeft als doel te voorkomen 
dat alledaagse problemen van ouders met jonge 
kinderen uitgroeien tot langdurige problemen. 
Stimenz wil kinderen een goede start bieden door 
het vergroten van de opvoedcompetentie van ouders 
en het versterken van sociale steun uit het netwerk.

Activiteiten van de vrijwilliger
• Wekelijks de ouder bezoeken.
• Bieden van een luisterend oor.
• Ondersteunen bij het bouwen aan een  

sociaal netwerk .
• Samen onderzoeken welke voorzieningen  

er in de buurt zijn.
• Bieden van opvoedingsondersteuning.
• Aandacht hebben voor de kinderen.
• Bieden van praktische hulp.

Werkwijze
• De ouder meldt zich aan bij Stimenz.
• De coördinator belt met de ouder en maakt  

een afspraak voor kennismakingsbezoek.
• De coördinator heeft een kennismakings- 

bezoek met de ouder.
• Vervolgens ontmoeten de ouder en vrijwilliger 

elkaar in aanwezigheid van de coördinator.
• Binnen een maand belt de coördinator met  

de ouder en vrijwilliger om te vragen hoe het 
contact verloopt. 

• De vrijwilliger bezoekt wekelijks de ouder thuis.
• Maandelijks is er voor de vrijwilliger gelegenheid 

voor een gesprek met de coördinator.
• Met regelmaat bezoekt de coördinator de ouder 

om te horen hoe gaat.
• Wanneer de ondersteuning wordt afgerond, vindt 

er in de thuissituatie met ouder, vrijwilliger en 
coördinator een eindevaluatie plaats.

• Drie maanden na de afsluiting belt de coördinator 
met het gezin om te vragen hoe het gaat.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op onze www.stimenz.nl/home-start of bel  
met Stimenz: 088 784 64 64
Een e-mail sturen kan ook: home-start@stimenz.nl
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Annemarie is 48 jaar en moeder van twee 
kinderen in de puberleeftijd. Ruim twintig jaar 
lang werkte Annemarie met veel plezier in de 
jeugdzorg. Tot haar verdriet moest ze in 2017 
door ernstige vermoeidheidsklachten afscheid 
nemen van haar baan. Op zoek naar nieuwe 
zingeving van het leven, zet ze voor zichzelf op 
een rijtje waar ze energie van krijgt, wat haar 
voldoening geeft. Dit blijkt voor Annemarie 
onder andere ‘van waardevolle betekenis voor 
een ander’ te zijn. 

Eind oktober 2019 gaat Annemarie naar de Proeverij 
voor Vrijwilligerswerk op het Zwitsal-terrein in 
Apeldoorn. Deze markt is bedoeld om potentiële 
vrijwilligers te koppelen aan organisaties die hen 
hard nodig hebben. Je krijgt de mogelijkheid te 
proeven van de vele smaken die het vrijwilligerswerk 
te bieden heeft op een ontspannen, gezellige 
en informatieve manier. Hier maakt Annemarie 
kennis met Stimenz Home-Start. Het concept 
lijkt uitstekend bij haar talenten te passen en de 
laagdrempelige aanpak spreekt haar direct aan: 

Annemarie van Zijl
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Ouders voor ouders. Het balletje gaat rollen en  
in het voorjaar van 2020 start ze enthousiast met  
de voorbereidingscursus.

Annemarie begon met het online deel van 
de voorbereidingscursus. Helaas kon door 
omstandigheden niet worden gestart met live 
groepsbijeenkomsten samen met andere aspirant-
vrijwilligers. Best jammer, maar ze raakte er niet 
minder geïnspireerd door. 

“De online voorbereidingscursus zit echt goed in 
elkaar”, vertelt Annemarie. “Je wordt gestimuleerd 
na te denken, over dat je geen ongevraagde tips 
geeft en niet de opvoeding uit handen neemt. Met 
elkaar op zoek gaan naar mogelijkheden en niet de 
ouder afhankelijk maakt. Je wilt graag dat het gezin 
vanuit eigen kracht weer vooruit kan!”

In de zomervakantie maakt Annemarie kennis met 
haar eerste gezin dat bestaat uit vader, moeder en 
twee kinderen, van vijf en drie jaar. De jongste heeft 
een behoorlijk pittig temperament en zit midden in 
de peuterpuberteit. Met driftbuien tot gevolg. De 
moeder zit regelmatig met haar handen in het haar. 
Via het CJG hoort ze over Home-Start en besluit ze 
contact op te nemen. “Gelukkig!”, zegt Annemarie. 
“Door preventief en laagdrempelig behulpzaam 
te zijn, kan je ergere problemen voorkomen. 
Opschaling naar bijvoorbeeld hulpverlening is dan 
vaak niet meer nodig, dat is fijn. De inzet van het 
opvoedingsondersteuningsprogramma van Stimenz 
is onafhankelijk. Niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig.”

Een keer per week gaat Annemarie op huisbezoek. 
De ene keer zijn de kinderen thuis, de andere keer 
op school of peuterspeelzaal. Ze vindt het belangrijk 
om steeds aan te sluiten op de vraag van moeder. 
Luistert met aandacht en betrokkenheid naar haar 
zorgen. Annemarie benadrukt: “Ik heb natuurlijk niet 
de wijsheid in pacht, maar wil er wél graag voor haar 
zijn. Als een soort heel vertrouwde ‘buurvrouw’.”

We bekijken samen hoe 

je positief kunt opvoeden 

en naar wat er wél goed 

gaat, zodat moeder weer 

vertrouwen en plezier in 

de opvoeding heeft, kan 

genieten van haar kind en  

er met blijheid naar kan 

kijken. Daar word ik zelf  

ook helemaal blij van!
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Sandra is 49 jaar, geboren en getogen 
Apeldoornse, en negentien jaar getrouwd met 
Jeroen. Het echtpaar heeft twee kinderen:  
Eline van zestien en Lex van twaalf jaar.  
Sandra’s carrière begon met een kantoorbaan. 
Twaalf jaar geleden zette ze haar wens met 
kinderen te werken om in daden en liet zich 
omscholen tot pedagogisch werker. Een aantal 
jaren werkte Sandra bij de BSO, maar dat bleek 
best lastig te combineren met haar eigen 
kinderen. Stoppen met haar betaalde baan was 
vervolgens een bewuste keuze. Nu haar jongste 
in de brugklas zit, is Sandra weer begonnen op 
de peuterspeelzaal.

Vrijwilligerswerk is Sandra niet vreemd. In de wijk 
Het Woudhuis droegen zij en haar man hun steentje 
bij. Samen met andere vrijwilligers organiseerden 
zij de Buitenspeeldag. Er volgden middagen om 
kinderen kennis te laten maken met de natuur, en 
ook de kinderkleedjesmarkt op Koningsdag en een 
nieuwjaarsdisco voor groep 7 en 8.

Eind 2017 haalde Sandra haar Stimenz Home-Start 
certificaat. “Wat mijn drijfveren zijn? Ik vind het een 
sympathieke formule. Het geeft mij voldoening er 
voor iemand te zijn, een wederzijdse vertrouwens-
band op te bouwen. Daarnaast vind ik het ik fijn 
deel uit te maken van een groep, gefaciliteerd door 
een professionele organisatie, Stimenz in dit geval. 
De vrijwilligers vormen een zeer divers gezelschap: 
extraverte en introverte types, drukke en rustige, 
doeners en denkers. Je ontmoet elkaar onder andere 
tijdens de intervisie-bijeenkomsten. Zo anoniem 
mogelijk breng je casussen in. De groep discussieert 
hierover en geeft tips.

Sandra Willemsen
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Een collega vrijwilliger zei eens over een issue waar 
ik mee zat: Daar maak ik me nou helemáál niet druk 
over. Een ander herkent jouw frustratie juist wel. Dit 
alles neem ik mee in mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Ook worden we wel eens getrakteerd op een 
informeel uitje, een lunch bijvoorbeeld. Dat is altijd 
hartstikke leuk!

De ‘magie’ van de coördinatoren Marion en Petra 
zorgt voor een juiste inschatting van een passende 
match. Leidend is wat de moeder nodig heeft. 
Sinds een jaar ben ik betrokken bij een gezin 
dat bestaat uit vader, moeder en twee kinderen. 
Moeder had geen plezier meer met de kinderen, de 
opvoeding groeide boven haar hoofd. Bij onze eerste 
ontmoeting dacht ik: Praat maar, vertel maar, laten 
we kijken wat er allemaal gebeurt. Een keer per 
week bied ik haar een luisterend oor.

Vaak zijn het herkenbare situaties. Bijvoorbeeld 
zwemles. Het liep allemaal niet. Ik heb met mijn 
zoon hetzelfde gehad. Voelde me genoodzaakt hem 
te pushen, maar hij wilde echt niet. Achteraf denk ik, 
we hadden gewoon een jaartje moeten wachten. 

Het geeft mij voldoening er voor iemand te zijn, een wederzijdse 
vertrouwensband op te bouwen. Daarnaast vind ik het fijn deel uit te  
maken van een groep, gefaciliteerd door een professionele organisatie.  
Stimenz in dit geval.

Hij kan nu supergoed zwemmen, en dat geldt 
voor het jongetje uit mijn Home-Start gezin ook. 
Zwemmen is hartstikke leuk, maar niet als een juf 
zegt: ‘Nu moet je dit en dat gaan doen’. De moeder 
kan tijdens onze ontmoetingen haar verhaal kwijt en 
even lekker klagen tegen mij. Over die zwemleraar 
die ik toch niet ken. Ik geef terug hoe ik het beleefde. 
Stel haar gerust dat er uiteindelijk heus een diploma 
zal komen. Soms neem ik het kindje mee naar buiten, 
zodat de moeder even iets voor zichzelf kan doen.

Je duikt in iemands gezin. Ik merk dat de moeders 
direct verrassend open en toegankelijk zijn. Dat vind 
ik heel bijzonder en een beetje spannend ook. Je gaat 
immers best snel de diepte in met onbekenden.

Het is geen betaalde baan, toch opereer je soms 
op de rand: wat kan ik zelf en wanneer is de 
problematiek te complex en moet er worden 
opgeschaald naar professionele hulp? Die scheidslijn 
bewaken Marion en Petra. Je moet het met je 
‘boeren verstand’ kunnen doen. Puur uit ervaring 
met je eigen gezin. Bij mij komt daarbij dan toevallig 
mijn pedagogische achtergrond van pas.”
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Gerrie Bloemendal

Gerrie is halverwege de zestig en al bijna 45 
jaar getrouwd. “Met dezelfde man”, voegt ze 
glimlachend toe. Moeder van drie dertigers en 
trotse oma van twee kleinkinderen, waar ze één 
dag per week op past. Nu zij beiden naar school 
gaan, is dat niet meer zo intensief. Gerrie heeft 
lang gewerkt als medisch secretaresse in de 
psychiatrie en stopte daarmee toen de kinderen 
geboren werden. Haar man werd voor z’n werk 
regelmatig uitgezonden naar het buitenland. 
Toen de oudste twee jaar was, woonde het gezin 
een jaar in Portugal. Door het werk van haar 
man stond Gerrie er in de opvoeding regelmatig 
alleen voor.

Toen de jongste vier werd, kriebelde het weer om 
te gaan werken. Gerrie kon direct parttime aan de 
slag bij haar oude werkgever. Na zes jaar switchte ze 
naar een baan als receptioniste/secretaresse in een 
verzorgingshuis, waar ze maar liefst twaalf en een 
half jaar met veel plezier werkte. Tien jaar geleden 

moest Gerrie haar zo actieve leven noodgedwongen 
drastisch aanpassen door een chronische aandoening. 
De daarmee gepaard gaande energiebeperking 
noodzaakte Gerrie zelfs te stoppen met werken. 
Twee jaar geleden kwam de kentering, door een 
therapie die niet de aandoening wegnam, maar wel 

wat meer energie geeft. Al snel kwam de behoefte 
aan een nuttige tijdsbesteding buitenshuis.
Al googelend op ‘vrijwilligerswerk Apeldoorn’ komt 
Gerrie uit bij Stimenz Home-Start. Ze is direct 
laaiend enthousiast en voelt dat dit programma 
uitstekend bij haar past: “Ik ben niet meer piepjong 
en heb drie kinderen opgevoed. Dat ging niet altijd 
zonder slag of stoot. Nu zit ik in de fase van jonge 
kleinkinderen. Kinderen zijn de toekomst! Hóe fijn is 
het om die wat mooier te maken?”

Voorjaar 2019 meldt Gerrie zich aan voor de 
voorbereidingscursus. Deze bestaat uit een online 
versie en nog eens zes dagdelen live bijeenkomsten, 
waarin je in een groep met aspirant-vrijwilligers 
de methodiek leert kennen: “Moeders met jonge 
kinderen ondersteunen om hun eigen kracht te 
laten (her)vinden.” Dit door te luisteren, de juiste 
vragen te stellen en mee te denken. “Het waren 
bijzondere avonden”, vertelt Gerrie. “Je merkt hoe 
verschillend mensen zijn, dat iedereen vanuit 

diverse invalshoeken kijkt … echt een eye opener! 
Je stelt jezelf open en krijgt verfrissende inzichten 
van mensen buiten je vertrouwde kennissenkring. 
Daarvan neem je mee wat je gebruiken kan. Vooral 
op persoonlijk vlak brengt het mij veel. Ik ben vrij 
direct en zo wérkt het gewoon niet altijd.“

Wat ik van dit vrijwilligerswerk vind? Inspirerend, verrijkend,  
absoluut een toegevoegde waarde voor mezelf! Ik krijg meer  
zicht op zorgen en uitdagingen waar gezinnen voor staan  
en hoop daardoor een begripvoller mens te worden.
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Oktober 2019 wordt Gerrie gematcht met een 
moeder die overdag zorgt voor twee kinderen. Haar 
levenspartner heeft een fulltimebaan buitens-
huis. Het gezin heeft de kinderen kort achter 
elkaar gekregen. De thuismoeder heeft enkele 
beperkingen. De ondersteuningsvraag is tweeledig: 
Hoe krijg ik structuur in mijn huishouden en meer 
contacten buitenshuis? Gerrie stelt voor samen 
een weekplanning te maken. Met als doel rust te 
creëren, dat komt het hele gezin ten goede.  
Moeder is blij dat Gerrie met dit idee komt.

“Verder gaan we erop uit met de kinderen: een 
wandelingetje maken, naar het dierentuintje in de 
buurt, het park, noem maar op”, vertelt Gerrie.

“Onlangs hoorde ik dat het Stimenz programma 
een abonnement op Malkenschoten heeft. 
Vrijwilligers kunnen deze samen met het gezin wat 
ze ondersteunen bezoeken. Daar gaan we ook graag 
samen gebruik van maken.

Adviseren bij de opvoeding is niet ‘des Home-Starts’, 
maar door met een vleugje humor eigen ervaringen 
te delen, kan je vaak positieve veranderingen bewerk-
stelligen. Steeds vraag ik me af: wat werkt voor deze 
moeder, wat past bij deze moeder? Ik ben niet de 
professional: alles wat ik doe, is mooi meegenomen 
voor haar, ik voeg alleen maar toe. De kinderen zien 
me als een oma, denk ik. Direct de eerste keer toen 
we naar buiten gingen, pakten ze alle twee mijn 
hand, en lieten die niet meer los.”
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José is een ondernemende vrouw van 66 jaar. Ze 
heeft twee zoons die in Utrecht respectievelijk 
Rijswijk wonen, en een kleindochter, die 
net naar groep 3 is gegaan. Ruim vier jaar 
geleden maakt José dankbaar gebruik van de 
mogelijkheid met pré pensioen te gaan, na 
een carrière van 41 jaar in het basisonderwijs. 
Niet alleen heeft ze als juf voor alle groepen 
gestaan, ook is ze een tijd leidinggevende 
geweest en deed ze leerlingenzorg. Vrij snel 
na de pensionering gaat José vrijwilligerswerk 
doen. “Ik vind het fijn om er te zijn voor mensen 
die het ‘moeilijk’ hebben”, vertelt ze.

José geeft in een zorgcentrum bewegingsonderwijs 
aan ouderen. Hoewel ze een gymnastiekopleiding 
op haar cv heeft staan en altijd veel met sport 
bezig is, is de categorie ‘stoeloefeningen’ nieuw 
voor haar. “YouTube is er goed voor. Het is gewoon 
super”, vertelt ze enthousiast. Trots, met een brede 
glimlach: “Mijn oudste is nu 98.”

José reist graag. Ze trok in haar eentje Australië 
rond. In het Zambiaanse Livingstone woonde ze 
een paar maanden om vrijwilligerswerk te doen 
in een ‘community school’. Ze wordt daar gecon-
fronteerd met het ‘armste van het armste’. De nare 
omstandigheden hakken erin: “Ik heb vaak een 
traantje gelaten. Kinderen gaan me aan het hart. 
Vooral als ze in een moeilijke situatie verkeren. 
Tijdens mijn loopbaan zag ik gezinnen die veel 
problemen hadden en toch aan hun lot werden 
overgelaten.

Half juni 2017 kwam ik via een vriendin op het spoor 
van het Stimenz Home-Start programma, waarin ik 
direct al tijdens de voorbereidingscursus nieuwe 
zingeving vond. Even een paar weken wachten op 
een koppelingsvoorstel van de coördinatoren en ik 
kon starten met mijn nieuwe vrijwilligerswerk.”

Het eerste gezin wat José ondersteunt, bestaat 
uit een vader met twee kinderen, waarbij de 
communicatie met zijn ex-partner niet verloopt 
zoals hij dat wenst. Door samen met hem zaken op 
een rijtje te zetten en door een gesprek met z’n 
drieën kan José zich na een paar maanden alweer 
terugtrekken.

José Drissen
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Daarna komt José in een gezin waarvan de ouders 
vele jaren geleden als vluchteling in Nederland 
kwamen. De vijf kinderen zijn allemaal in Nederland 
geboren en de jongste heeft een beperking waarbij 
veel zorg nodig is, zowel op medisch gebied als op 
het vlak van emotionele acceptatie. José steunt de 
ouders en de kinderen zoveel als mogelijk is en gaat 
mee naar afspraken, begeleidt de kinderen met hun 
werkjes en doet uitstapjes met hen. Ze drinkt vele 
kopjes thee tijdens het praten met moeder en vader. 
“Mijn kleindochter speelt, als ze bij mij logeert, wel 
eens met een leeftijdsgenootje uit dit gezin.” Door 
het intensieve contact is de band met het gezin 
hecht en was afscheid nemen, na zo’n lange tijd 
meelopen met het gezin, best lastig.

In José’s derde Home-Start gezin verloopt de 
communicatie met moeder voornamelijk in het 
Engels, aangezien de Nederlands taal nog lastig voor 
haar is. De geboorte van de tweeling was een heftige 
periode en mede door de beperking bij een van de 
twee baby’s is het ouderschap heel zwaar. De oudste 
van de tweeling mag je geen moment uit het oog 
verliezen, waardoor rustig op een bankje zitten op 
een speelplek, er niet in zit. Daar komt nog bij dat er 
weinig familie in Nederland is en vrienden ook niet 
hier wonen. De ondersteuningsvraag van moeder 
is: Ik wil graag de buurt en mijn omgeving beter 
leren kennen en meer weten over wat in Nederland 
gebruikelijk is. “Dit doe ik door wandelend en 
fietsend Apeldoorn te verkennen, haar vertrouwen 
in zichzelf en haar aanpak te geven, en de positieve 
kant van mensen en situaties te laten zien.

Via het Stimenz programma leer je ook veel over jezelf.  
Elke keer weer. Ik ben extra dankbaar voor mijn eigen leven ...  
hoe mijn eigen kinderen zulke fantastische mensen zijn geworden.
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Gaby Buitenhuis

Gaby is Home-Start vrijwilliger van het 
eerste uur. Zij is een vrolijke moeder van 
twee volwassen kinderen. Gaby is geboren 
in Bandung. Al snel emigreert het gezin naar 
Nederland. Gaby groeit op in Harderwijk en 
Apeldoorn. Op de middelbare school wordt ze 
verliefd op een klasgenoot, maar de verkering 
gaat uit. Jaren later, tijdens een schoolreünie, 
laait de liefde weer op en trouwen ze.

Gaby studeerde in de Randstad en is medisch analist 
van beroep. In het Wilhelmina Gasthuis werkte ze als 
bloedafnamelaborant. Ze kan goed prikken en merkt 
dat ze van nature makkelijk patiënten op hun gemak 
stelt. Al snel is Gaby zo geliefd dat iedereen op zaal 
prefereert door haar geprikt te worden, in plaats van 
door een gehaaste coassistent. Glunderend vertelt 
ze: “Mijn ‘prikrondes’ gingen steeds langer duren!”

Door het werk van haar man bij Defensie, wordt 
het Westen verruild voor de vertrouwde Veluwe. 
Terug in Harderwijk zet Gaby haar carrière voort bij 
de koekfabriek, waar ze verantwoordelijk is voor de 
analyse van E-nummers. Ze wordt zwanger van haar 
oudste. In het dan nog conservatieve Harderwijk is 
het ‘not done’ te blijven werken. Gaby stopt met 
haar betaalde baan en richt zich fulltime op alle 
taken binnenshuis. De jongste wordt geboren. Maar 
de verveling slaat toe. Sociaal en ruimhartig als 
Gaby is, besluit ze vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Ze springt bij op de peuterspeelzaal, organiseert 
kindervakantieweken en helpt op de basisschool. 
Ondertussen settelt het gezin zich in Apeldoorn, 
waar het nu al meer dan twintig jaar woont.

De kracht en kwetsbaarheid van de combinatie 
moeder-kind vindt Gaby interessant. Half 1999 
sluit ze zich aan bij Wisselwerk. Naar schatting is ze 
inmiddels bij minstens twaalf gezinnen betrokken 
geweest. Met gemak haalt ze herinneringen op. 
Een alleenstaande moeder met de zorg voor twee 
kinderen en in verwachting van de derde. Moeder 
met een adoptie kind. Een postnatale depressie. 
Een Française met een tweeling; altijd als haar man 
op oefening is, worden de kinderen ziek en slaat de 
paniek toe. Een voor Gaby herkenbare situatie.

In ieder gezin waaraan je wordt 

gekoppeld, reis je een stukje mee 

in de rollercoaster van gevoelens 

die over hen heen dendert. De over-

tuiging dat we er uiteindelijk altijd 

uit komen, werkt geruststellend. 

Afscheid nemen van een gezin 

met wie je zóveel hebt gedeeld, is 

emotioneel. Van dit vrijwilligers-

werk heb ik geleerd los te laten.
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Dan een gezin met twee kinderen, waarvan moeder 
altijd alles perfect wil doen in het huishouden en 
bij wiens man autisme is gediagnostiseerd. Ze legt 
zichzelf veel druk op. Samen met Gaby lukt het deze 
van de ketel te halen.

Verder was er een moeder die oververmoeid was. 
Gaby zorgde voor de broodnodige ontspanning. 
Al na drie maanden ziet Gaby dat bij moeder de 
energie weer toeneemt. “De meeste gezinnen 
hebben overigens wel de maximale tijd van een jaar 
nodig, voordat ik me kan terugtrekken”, aldus Gaby.

Ze herinnert zich ook nog levendig een Chinees 
gezin, dat geen woord Nederlands spreekt en in een 

AZC verblijft. Samen met alle andere moeders en 
kinderen doet ze ‘Jan Huigen in de ton’. Het leidt tot 
hilarische taferelen. Even ontspannen, even lachen, 
even uit je dagelijkse sores … dat doet iedereen 
goed! Gaby voegt toe: “Ik kook graag. Regelmatig 
verras ik mijn gezinnen met iets lekkers. Een moeder 
vroeg eens naar mijn nasi recept, de saté marinade. 
De volgende keer dat ik haar sprak, vertelde ze 
enthousiast dat haar man álles had opgegeten!”

Betrokken en enthousiast vertelt Gaby: “Wat mijn 
eigen kinderen van mijn vrijwilligerswerk vonden? 
Leuk! Mama was er tóch altijd. En ze gingen regel-
matig mee op pad. Naar de Apenheul en Berg & Bos 
bijvoorbeeld.”

In ieder gezin waaraan je wordt 

gekoppeld, reis je een stukje mee 

in de rollercoaster van gevoelens 

die over hen heen dendert. De over-

tuiging dat we er uiteindelijk altijd 

uit komen, werkt geruststellend. 

Afscheid nemen van een gezin 

met wie je zóveel hebt gedeeld, is 

emotioneel. Van dit vrijwilligers-

werk heb ik geleerd los te laten.
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Moeder Marleen en vrijwilliger Hilda

Ruim elf jaar geleden trekt een Home-Start 
advertentie Hilda’s aandacht. “Echt iets voor 
mij”, denkt ze. Ze heeft een pedagogische 
achtergrond en werkte met veel plezier met 
kleine kinderen. Zo enthousiast als Hilda zich 
destijds aanmeldt voor de voorbereidings-
cursus, zo blij is ze nog altijd met deze rol:  
“Het is heel divers. Je komt met allerlei ver-
schillende gezinnen en culturen in aanraking”.

Hilda werkt al een paar jaar niet meer. Sinds een 
paar weken is ook haar man met pensioen. “Een 
nieuwe levensfase”, glundert ze. Ze hebben drie 
kinderen en zijn de vrolijke opa en oma van twee 
kleindochters.

Half 2018 legt coördinator Marion de casus van 
Marleen aan Hilda voor. Ze denkt direct: “Oh, een 
huilbaby, daar heb ik weliswaar geen ervaring mee, 
maar kom maar op!” Marleen vertelt: “Hidde, ons 
tweede zoontje, huilde de eerste acht maanden na 
zijn geboorte bijna onafgebroken. Mijn man en ik 
probeerden van alles, niks hielp. Hidde werd zelfs 
een week in het ziekenhuis opgenomen. Ik raakte 
compleet oververmoeid. Daarbij had ik last van een 
enorm schuldgevoel richting onze oudste, Jeroen. Ik 
was bang dat ik hem te weinig aandacht kon geven. 
De stress en emoties liepen hoog op. Je probeert 
alles goed te doen, maar hebt continu het gevoel 
dat je faalt.”

16

Hilda vertelt: “We begonnen 

altijd aan tafel, met een kop 

koffie, Dan vroeg ik Marleen: 

Hoe gaat het met je? Hoe was je 

week? Hoe ging het met Hidde?” 

Ook dat blijkt prettig voor 

Marleen: Iemand met wie je een 

volwassen gesprek kan voeren, 

die begrijpt wat je nodig hebt.
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Via het consultatiebureau (CJG) komt Marleen terecht 
bij het CJG4Kracht. Een professional, die wekelijks 
op huisbezoek komt om samen te zoeken naar op-
lossingen, stelt de inzet van Stimenz Home-Start voor. 
Best een drempel, een vreemde over de vloer. Maar 
op dat moment denkt Marleen alleen maar: Alle hulp 
is welkom! Tijdens de kennismaking met Marion krijgt 
ze direct het vertrouwen dat alles in het werk wordt 
gesteld voor passende ondersteuning.

Gelukkig wordt al snel een vrijwilliger voorgesteld. 
Marleen vindt het spannend; vijf minuten tevoren 
kan ze met moeite de neiging onderdrukken om af 
te bellen. Maar vanaf het eerste moment dat Hilda 
over de drempel stapt, voelt het goed. Ze blijken 
elkaar zijdelings te kennen, Marleen werkt in het 
verzorgingshuis waar Hilda’s moeder woont. Jeroen 
zit te kleien aan tafel en laat ongedwongen en trots 
zijn mooie creaties zien.

Jeroen en Hilda maken eindeloos knutselwerkjes en 
verkennen de hele buurt. Jeroen op zijn loopfietsje, 
Hilda er wandelend naast. Het is iedere keer een 
feest als Hilda komt: Een groot mens die aandacht 
geeft! Ondertussen doet Marleen lekker haar eigen 
ding. Ontstressen op de bank. Even haar hoofd 
leegmaken. “Domme series kijken”, herinnert ze 
zich vooral. Doordat Hilda er voor Jeroen is, wordt 
Marleen ontlast. Er worden meer maatregelen 
genomen. Zo logeert Hidde om het weekend bij een 
tante en oom. Zij zijn allebei gepensioneerd, hebben 
geen kleinkinderen en vinden het heerlijk voor hem 
te zorgen. “Een verademing”, vertelt Marleen.

Na acht maanden wordt duidelijk dat Hidde een 
koemelk- en lactose intolerantie heeft. Relatief 
kleine veranderingen in zijn voeding blijken een grote 
positieve uitwerking te hebben! Langzamerhand gaat 
het weer goed met het gezin. Precies een halfjaar 
nadat Hilda gestart is, kan ze zich met een gerust 
hart terugtrekken. Bij het afscheid vraagt Hilda of 
het jonge stel nog een derde kindje zou willen. “Oh ja 
hoor!” antwoordt Marleen, “we weten nu bij wie we 
kunnen aankloppen”.

En kijk, tijdens dit interview is ze in blijde 
verwachting van zoontje nummer drie! “Heel mooi 
om te zien”, zegt Hilda, “de veerkracht en energie 
van Marleen. Ik wil wel een geboortekaartje hoor”, 
lacht ze. Als uitsmijter wil Marleen andere moeders 
graag meegeven: 

“Vraag hulp! Het wordt je niet  

vanzelf aangeboden. Maak gebruik 

van de kracht van Home-Start.“

Hilda vertelt: “We begonnen 

altijd aan tafel, met een kop 

koffie, Dan vroeg ik Marleen: 

Hoe gaat het met je? Hoe was je 

week? Hoe ging het met Hidde?” 

Ook dat blijkt prettig voor 

Marleen: Iemand met wie je een 

volwassen gesprek kan voeren, 

die begrijpt wat je nodig hebt.
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Moeder Kisanet en vrijwilliger Frederike

Frederike is 52 jaar, getrouwd, moeder van 
twee tieners en twee twintigers. Ze begint 
ooit aan de opleiding Z-zorg maar switcht naar 
de kinderopvang, waar ze ook even in werkt. 
Zodra ze zelf kinderen krijgt, stopt ze daarmee 
en doet via het uitzendbureau her en der een 
opdracht. In 2011 gaat Frederike op zoek 
naar een leuke baan in de vrijwilligerssfeer. 
Ze hoort over Stimenz Home-Start en raakt 
direct enthousiast. Nu, zo’n elf gezinnen 
later, is ze nog even bevlogen als toen. Van de 
ondersteuning aan gezinnen leert ze veel en 
de saamhorigheid in de groep vrijwilligers is 
waardevol voor haar.

Sinds acht jaar doet Frederike ook vrijwilligerswerk 
bij Da Capo, waar ze taalles geeft aan allochtone 
vrouwen. “Oh, alleen vrouwen, dát is fijn”, roept 
Kisanet, “dan hoef je niet verlegen te zijn”. 
Frederike vertelt dat een compleet nieuwe taal aan 
analfabeten leren best een uitdaging is. “Ik ben niet 
zo ‘juffrouwerig’, daar hou ik niet van. Liever pak 
ik de lesstof samen aan, ga ik naast de leerlingen 
zitten”. Bovendien werkt Frederike een dag per 
week op kantoor, in het bedrijf van haar man, dat in 
Almelo gevestigd is. Een bezige bij dus, maar toch 
straalt ze rust uit.

Zes jaar geleden vlucht Kisanet met haar dan 
driejarige zoon uit Eritrea naar Nederland. Daar 
zit ze dan, een alleenstaande moeder van 22, 
die de taal niet machtig is. Ze heeft familie noch 
vriendinnen hier. Kisanet zet alles op alles om 
snel Nederlands te leren en een netwerk op te 
bouwen. Daarvoor heeft ze iemand nodig om mee 
te communiceren. Via de school van haar zoon 

komt het opvoedingsondersteuningsprogramma op 
Kisanets pad. Coördinator Petra belooft: “We gaan 
iemand voor jou zoeken die je kan helpen.” Ze houdt 
woord, Frederike komt in Kisanets leven.

Dankbaar vertelt Kisanet: “Frederike heeft mij zó 
ontzettend vooruit geholpen, ideeën aan de hand 
gedaan, vol aandacht naar me geluisterd. We deden 
samen huiswerk, gingen naar Malkenschoten, het 
buurthuis, een park, de winkel, noem maar op. Het 
allerbelangrijkste voor mij: we práátten! Ik had in 
die tijd geen zelfvertrouwen, durfde mijn mond niet 
open te doen. De mensen begrepen mij niet, wat de 
situatie natuurlijk bemoeilijkte.
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En Frederike? Die wordt er nog altijd blij van haar 
eigen opvoedervaringen te delen met anderen. Haar 
jongste is nu veertien. “Hoe heb je dat toch allemaal 
gedaan?, vragen mensen wel eens. Dan antwoord 
ik: “Ik heb ze niet allemaal tegelijk gekregen, dat 
scheelt.” Nu Kisanet een baby’tje heeft, vraagt ook 
zij zich regelmatig af hoe ze haar zoon ook alweer 
heeft opgevoed. “Dat vergeet je kennelijk snel”, 
lachen de dames samen. 

“Met ondersteuning van Frederike 

ging het steeds beter, zij heeft me 

zelfs compleet van mijn angst af 

geholpen.” Een jaar na hun eerste 

kennismaking staat Kisanet 

helemaal in haar eigen kracht en 

neemt Frederike met een gerust 

hart afscheid. Wat was dit een 

goed gelukte match!”

Nu, drie jaar na dato, zien de dames elkaar voor  
het eerst weer terug. Het voelt zó vertrouwd en 
gezellig, alsof ze elkaar gisteren nog ontmoetten. 
Kisanet popelt te vertellen dat ze sinds een paar 
weken een betaalde baan heeft. Fulltime! Het vergt 
wel wat organisatie, zo gaat de wekker doordeweeks 
om half zes om de kinderen op tijd en verzorgd op 
school respectievelijk de opvang te krijgen. Ze  
zwakt het zelf wat af, maar haar Nederlands is 
inmiddels supergoed!

Kisanet is ontzettend gegroeid. Waar ze vroeger 
make-up nodig had om zich achter te verstoppen, 
straalt ze nu zónder; een ‘natural beauty’ pur sang. 

Frederike vindt het ongelooflijk knap en is onwijs trots op  
Kisanet. “Ze was toen al heel leergierig. Zo jong als ze is, zo volwassen 
en gedreven staat ze in het leven. Een doorzetter is het! Wel een 
grappig idee, Kisanet heeft dezelfde leeftijd als mijn oudste zoon.”
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Moeder Lluviza en vrijwilliger Henny

Lluviza is Peruaanse. In 2008 ontmoet ze een 
Nederlandse man en wordt smoorverliefd. 
Het stel heeft dagelijks contact, lang leve het 
videobellen. Vakanties worden in elkaars land 
doorgebracht. Drie jaar houden ze de relatie 
op afstand vol. Dan leidt de wens hun liefde te 
bezegelen met kinderen tot Lluviza’s emigratie 
naar Nederland.

In 2013 krijgen zij een zoon, precies 24 maanden 
later een dochter, Lluviza heeft het zwaar. In Peru 
had ze een dynamische baan als secretaresse, nu 
is ze er dag en nacht voor de kinderen. Met alles 
wat daarbij hoort. Haar man heeft een drukke baan 
en maakt veel uren. Lliviza blikt weemoedig terug: 
“Onze zoon blijkt een beetje ‘anders’ te zijn. Ik 
begreep zijn gedrag niet, hij kon niet praten, slapen 
was problematisch, hij werd vaak driftig, omdat hij 
zich niet kon uiten. De theorie van het opvoeden 
klopte niet bij de praktijk. Dit alles weerhield me 
ervan de deur uit te gaan. Mijn dochtertje gaf ik 
borstvoeding. Het was een hongerige baby, om de 
twee uur moest ik haar voeden, 24 uur per dag. Acht 
maanden heb ik het volgehouden”. Daarnaast loopt 
Lluviza tegen de taalbarrière en cultuurverschillen 
aan. Tel daar een flinke portie heimwee naar haar 
eigen ‘latino roots’ bij op en de emmer loopt over.

Het consultatiebureau (CJG) signaleert Lluviza’s 
worsteling en adviseert contact op te nemen met 
Stimenz. Deze kans grijpt ze met beide handen aan. 
En daar is Henny! Henny is een vlotte vrouw van 75 
(die je haar absoluut niet geeft). Eind 2017 wordt ze 
vrijwilliger bij Stimenz Home-Start. Gewoon, omdat 
ze er tijd voor had en chagrijnig wordt als ze te 
weinig contact met mensen heeft. Deel uitmaken 

van een groep, daar wordt ze blij van. Zo denkt ze 
met veel plezier terug aan de ‘Verwendag’, een dag 
waarop het vrijwilligersteam de moeders van alle 
gezinnen die worden ondersteund in de watten legt.

Henny’s levenservaring komt goed van pas. Zelf 
moeder van vier kinderen met heel diverse karakters 
en oma van vier kleinkinderen, is ze door de wol 
geverfd. Vanaf de eerste ontmoeting met Lluviza 
is er een klik. “Henny staat bij de kinderen en mij 
‘a uno’”, zegt Lluviza met een lach van oor tot oor. 
Met z’n vieren wandelen ze heel wat af. Zoonlief kan 
voluit rennen, terwijl dochterlief in de kinderwagen 
geniet. Als het regent, doen ze thuis iets gezelligs.
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De kinderen zijn ontzettend gek met Henny. 
De oudste wordt opmerkelijk rustiger met 
haar in zijn buurt. Spontaan noemt hij haar 
zelfs een keer ‘oma’. Henny beaamt: “Het voelt 
direct heel vertrouwd. We gooien de humor 
erin, waardoor problemen kleiner lijken. 
Ik probeer Lluviza te ‘empoweren’ ruimte 
voor zichzelf te nemen. Ook heel letterlijk: 
naast al het speelgoed, ook plantjes in huis”. 
Gaandeweg ontstaat er een bijzondere 
vriendschap tussen Lluviza en Henny. Nog 
altijd lunchen ze elke maand samen. “In een 
restaurantje”, vertelt Henny, “dan kunnen we  
in alle rust heerlijk bijpraten.

Hoe het nu gaat? “Geweldig!”, 
zegt Lluviza stralend. “De 
kinderen gaan allebei naar 
school. De oudste heeft zijn 
plek helemaal gevonden 
bij Kentalis in Arnhem, de 
jongste zit in groep 2 van de 
basisschool, hier om de hoek. 
Onze zoon kan inmiddels 
praten en zijn energie vragende 
gedrag neemt met de dag af”.

Lluviza kan niet wachten een nieuwtje te delen: Ze 
heeft betaald werk! “Mijn eerste baan in Nederland”, 
juicht ze. “Ik ben hartstikke blij, het is zó leuk om 
te doen! Daar is het even niet ‘mama mama’, maar 
lekker bezig zijn, luisteren naar de verhalen van 
collega’s, muziekje op de achtergrond. Henny 
adviseerde me altijd al een baan buitenshuis te 
zoeken. Lang was dat geen optie, maar nu wel! 
Eerste prioriteit blijft mijn gezin, maar deze baan 
kan ik daar prima mee combineren. Als ik niet thuis 
ben, vangt mijn man de kinderen uit school op. Dat 
doet hij graag, omdat hij ziet dat het goed voor mij 
is. Ik ben veel vrolijker dan eerst.”

Henny heeft me het beste cadeautje van de wereld gegeven: Haar 
tijd en vriendschap in een periode dat het moeilijk voor mij was.
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Moeder Anita 
en vrijwilliger Hilda

Anita opent hartelijk de deur. Een jonge, 
stralende moeder met een ietwat timide, 
blond meisje op schoot. Sinds tien jaar is Anita 
bekend met een chronische ziekte. Tijdens de 
zwangerschap verslechtert haar mobiliteit, 
waardoor zij vanaf de geboorte van dochter 
Rimke in december 2017 is aangewezen op  
een rolstoel.

Er worden aanpassingen in huis gedaan, een traplift 
wordt geïnstalleerd. Anita’s man, familie en vrienden 
verzinnen creatieve oplossingen voor de verzorging 
van Rimke: beneden een verschoonplek en bedje op 
hoogte. Ook een box wordt verhoogd, zodat Anita er 
met de beensteunen van de rolstoel onder kan. Met 
een deurtje in de box, die het in- en uit de box halen 
vergemakkelijkt. Zodoende kan Anita onbezorgd 
haar dochtertje even uit het zicht verliezen.  
Maar … zodra Rimke begint met lopen, komt aan 
deze veilige, vertrouwde setting een eind.

Anita wil graag samen met dochterlief dingen blijven 
ondernemen, maar stuit daarbij op uitdagingen. 
“Neem de scootmobiel, daarin kan ik Rimke ver-
voeren, maar hoe krijg ik haar erin en eruit? Dat 
moet dan via deze rolstoel, maar op locatie kan dat 
niet. Kortom: ik had behoefte aan een verlengstuk 
van mezelf”. Het consultatiebureau (CJG) wijst Anita 
op Stimenz Home-Start, niet lang daarna stapt Hilda 
blanco en benieuwd de keuken binnen. “Het enige 
wat ik wist, is dat op je handen zitten in dit geval niet 
van toepassing zou zijn”, lacht ze.
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Vanaf moment één gaat alles vanzelf en hebben 
ze het hartstikke fijn met z’n drieën. Rimke is van 
nature een open en blij kindje. Al gauw weet ze: als 
Hilda komt, dan gaan we iets leuks doen! Hilda fietst 
mee met de scootmobiel, ze wandelen in het bos, 
gaan naar de kinderboerderij. “Als je anderhalf jaar 
bent en net kan lopen, dan is er zóveel te ontdekken. 
Voordeuren, stoepjes, paadjes, hekjes, steentjes, 
een hond … overal stonden we bij stil”, vertelt Hilda. 
“Soms gingen we iets verder weg, naar de kerstshow 
van een tuinwinkel bijvoorbeeld. Met de aangepaste 
bus, die Anita met kniegas kan bedienen. Dat was 
echt een avontuur!” Anita vult aan: “De bus geeft 
mij zoveel vrijheid! Doordat deze voor mij helemaal 
op maat is aangepast, is het echt een verrijking”.

Ook nu weer ontroert het haar hoe hecht het duo 
moeder/kind is. Rimke luistert goed. Daar heeft 
Anita in geïnvesteerd: “Duidelijkheid en structuur. Ja 
is ja, nee is nee. Ik geef Rimke keuzes. Gaan we links 
of rechts? Wil je dit shirt of dat shirt? Zij mag binnen 
de door mij gestelde kaders beslissen, dat werkt 
gewoon goed”. “Het is ook gewoon écht een heel lief 
kind”, voegt Hilda daaraan toe.

Vanaf januari 2020 gaat Rimke twee dagdelen 
per week naar de peuterspeelzaal. Ook zit ze op 
zwemles. Meer dan genoeg voor een sociaal en 
gevuld peuterleven. Het is een goed moment om  
de periode van wekelijkse uitstapjes af te sluiten.

De toekomst ziet Anita rooskleurig. Ze maakt van 
de nood een deugd en is dankbaar dat ze fulltime 
voor Rimke kan zorgen. “Wij hebben geen stress en 
hoeven niet zo op de klok te kijken, nemen heel veel 
tijd voor elkaar, met de focus op wat wél kan. Onze 
dochter is daarbij een groot cadeau!”.

Anita hecht er waarde aan dat zij als moeder de regie houdt. Alle 
plannen worden samen afgestemd, op een natuurlijke manier.  
Hilda heeft respect en waardering voor wat Anita belangrijk vindt  
in de opvoeding. Ze geniet van hun manier van communiceren. Ook 
nu ontroert het haar hoe hecht het duo moeder/kind is.
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‘Je kind(eren) een goede start geven’

In dit boekje heeft u kennis kunnen maken 
met onze manier van werken met het Stimenz 
Home-Start kernprogramma.

U heeft interviews kunnen lezen van ouders 
die gebruik hebben gemaakt van Home-Start. 
We hebben bewust gekozen voor ouders die de 
ondersteuning hebben afgesloten. Hierdoor hebben 
ze hun verhaal kunnen vertellen over de stappen 
in het programma. Hoe ze als ouder zijn gegroeid 
met ondersteuning van een andere ervaren ouder. 
Ouders staan weer in hun eigen kracht. De balans 
is teruggevonden en het opvoeden en vooral het 
genieten van de kinderen kan verder gaan zonder  
de vrijwilliger.

Bij deze willen we Anita, Kisanet, Marleen en 
Lluviza heel erg bedanken voor jullie openheid 
en oprechtheid. Het interview was ook een mooi 
weerzien met de vrijwilliger. Dat jullie verhaal een 
stimulans mag zijn voor jonge ouders, die ook 
worstelen met hun ouderschap, om ondersteuning 
te zoeken bij andere ouders.

De vrijwilligers die in dit boekje aan het woord 
komen zijn een afvaardiging uit ons team van 40 
vrijwilligers. Ook jullie allemaal bedankt dat jullie 
je persoonlijke motivatie hebben gedeeld en je 
verbonden voelen met het Stimenz Home-Start 
programma. Jullie verhalen geven een mooi beeld 
van dit laagdrempelige preventieve programma.

En een speciaal woord van dank aan Jolanda Pol.  
Zij heeft alle interviews afgenomen van boven-
staande ouders en vrijwilligers. We hoorden terug 
dat het warme, hartelijke en bijzondere gesprekken 
zijn geweest. Jolanda heeft hierdoor uitgebreid 
kennisgemaakt met een ‘gewoon en bijzonder’ 
programma.

We spreken de verwachting uit dat dit boekje 
eraan mag bijdragen dat meer jonge Apeldoornse 
gezinnen gebruik kunnen maken van het Stimenz 
Home-Start programma, om zo bij te kunnen dragen 
aan wat iedere ouder wil: je kind(eren) een goede 
start geven.

“De verhalen geven een mooi 
beeld van dit laagdrempelige 

preventieve programma.”

Op de website kunt u nog meer informatie en 
ervaringsverhalen lezen.

Marion Wolbers en Petra Tromp 
Programmacoördinatoren Stimenz Home-Start
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Wat een rijkdom om met ouders en vrijwilligers samen te mogen 
werken rondom het thema ouderschap. De informele steun die  
ouders elkaar kunnen bieden is goud waard!
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Ook meedoen aan het  
Stimenz Home-Start team?

De Home-Start methodiek en werkwijze is 
gebaseerd op de menselijke (of persoonlijke) 
kwaliteiten, de eigen levenservaring en weten wat 
het is om ouder te zijn. Dit zijn de belangrijkste 
voorwaarden voor onze Home-Start vrijwilligers.
Ervaring als ouder is de belangrijkste eis die het 
programma aan een vrijwilliger stelt. Het is namelijk 
van belang dat vrijwilligers uit eigen ervaring weten 
wat de alledaagse realiteit van veeleisende baby’s, 
peuters en kleuters inhoudt voor vaders en moeders. 
De opvoeding en verzorging van kinderen doet een 
groot appèl op ouders en kan uitputtend zijn.

Daarnaast gaat het bij vrijwilligers met name om 
levenservaring, een oprechte, open en positieve 
houding en de bereidheid tot het aangaan van een 
vertrouwensrelatie met een andere moeder/vader.
Stimenz Home-Start gaat ervan uit dat ieder 
mens beschikt over een schat aan ervaringen, 
bekwaamheden, deskundigheid en kennis. 
Vrijwilligers hoeven dan ook geen speciale opleiding 
gevolgd te hebben om een ouder te kunnen 
ondersteunen. Eigenschappen als oprechte zorg, 
belangstelling, hoop en optimisme vinden wij van 
fundamenteel belang. Onze vrijwilligers zijn zo in 
staat ouders te ondersteunen om hun kracht en 
zelfvertrouwen te hervinden.

Iedere nieuwe vrijwilliger wordt voorbereid op  
het werk als vrijwilliger. Tijdens de voorbereidings-
cursus (online en in groepsbijeenkomsten) maken 
zij kennis met alles wat er komt kijken bij de 
ondersteuning van gezinnen. Ook leren zij de 
waarde van hun eigen levenservaring kennen en 
verwerven zij inzicht in hun eigen kwaliteiten. 
Verder leren zij tijdens deze voorbereidingscursus 
hoe ze deze ervaring en kwaliteiten, de methodiek 
en uitgangspunten kunnen gebruiken om andere 
ouders te ondersteunen.

Het vrijwilligersteam is de drijvende kracht achter  
Stimenz Home-Start. Er is een ruime immateriële 
vergoeding. De coördinatoren bieden 
voorbereiding, begeleiding en ondersteuning aan in 
de vorm van individueel contact, groeps-
bijeenkomsten, workshops en informeel samenzijn. 
Hierdoor heeft het kernprogramma niet alleen 
ouders/gezinnen iets te bieden, maar ook de 
vrijwilligers zelf.

Enthousiast?
Meld u aan als aspirant-vrijwilliger! En doe mee!
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voor en door ouders opgroeien vriendelijkheid ouder staat  
centraal opvoeden aardig gelijkwaardigheid grenzen delen  
actief luisteren vraaggericht plezier aanmoediging warmte  

zwanger versterkt behoefte regelmaat hoop flexibel belangeloos 
vrolijk plezier praatpaal ondersteuning wegwijzen niet invullen 
trouw op handen zitten optimisme tijdelijk rust zorgzaamheid 

eigen kracht luchtig relativeren groei accepteren genieten 
ontmoeting ouderervaring meedenken regie bij ouders betrokken 

sparren oprecht papa dreumes ruimte familie vriendschap 
van het gezin krachtig kleuter leren van elkaar energie 

verandering durven thee sfeer overbodig maken warm hart team 
gewoon bijzonder kwaliteiten begrip betrokkenheid balans  

tijd gezin hartelijkheid krachtig zinvol bemoediging vertrouwen 
uitdaging vrolijkheid verbinden ontmoeting genieten mama 

glimlach ontspannen compliment er zijn empathie erkenning uniek 
saamhorigheid liefde speelgoed ontwikkeling structuur 
aanvoelen geboorte moederschap verwondering ritme 

zelfvertrouwen stimuleren lachen ouderschap voldoening houvast 
onbevooroordeeld loslaten luisteren gezin motivatie uitwisseling 

wekelijks groot hart krachtig baby zelfreflectie verrijking 
empowerment humor interesse aansluiten zonder oordeel 

genieten netwerk respect kleine stapjes tweeling levenservaring 
warm aandacht draagkracht meedenken koffie veerkracht  

trots wederkerigheid gezelligheid spelen solidariteit 
deproblematiseren nieuwsgierig samen uitwisseling veerkracht 
leuke dingen doen blij bijzonder gewoon meedenken praktische 

ondersteuning positiviteit geduld verbinden opvoeder 
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