WAT IS

GOED LEVEN
VOOR JOU?

“Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we
daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat
uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en
hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid kiest
een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte.
Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat
hun leven betekenisvol maakt.”
Machteld Huber

Goed leven
Goed leven is voor iedereen anders en kan veranderen in de tijd. Het verschilt nogal of je een
relatief zorgeloos bestaan leidt, of dat je een chronische ziekte hebt. Misschien zijn er geldzorgen,
ben je depressief of wat ouder en heb je hulp nodig bij de dagelijkse dingen. Hoe je situatie ook
is, uiteindelijk willen we allemaal een goed leven.
Voor de medewerkers van In Balans is een betaalde baan geen vanzelfsprekendheid. Goed leven is
voor hen een zeer persoonlijk begrip en gevoel.
Voor Davy bijvoorbeeld betekent het rust en eenduidigheid in zijn omgeving. Door zijn autisme
wordt het soms te druk in Davy’s hoofd. Dan wil hij maar een ding: rust.
Voor vluchteling Adam was het leven in Syrië goed tot de oorlog begon. Nu, veilig in Nederland
maar gescheiden van zijn geliefden, voelt hij zich gesteund door de kracht van gebed en vertrouwen.
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Voor Marijke heeft een goed leven te maken met positiviteit. Ze heeft als alleenstaande moeder
van twee autistische kinderen de nodige ellende op haar bordje gekregen. Nu, op wat oudere
leeftijd, weet ze precies wat haar goed doet: een positieve levenshouding en werkomgeving.
In dit verhalenboek vertellen onze medewerkers wat Goed Leven voor hen betekent. Zij tonen
zichzelf in hun kwetsbaarheid en veerkracht. Ze laten zien dat het mogelijk is: opkrabbelen als het
leven je omver duwt. Een nieuwe balans vinden tussen verschillende levensdomeinen. De regie
terugpakken. Je richten op wat werkelijk belangrijk is.
We wensen u veel leesplezier.

‘POSITIVITEIT
MOGEN UITSTRALEN’
Goed leven volgens Marijke

4

“Hier sta ik in mijn kracht”
Marijke Feenstra noemt zichzelf een laatbloeier. De moeder van twee zonen is Ambassadeur van
In Balans. Ze is een creatieve duizendpoot, die bij In Balans haar ideale plekje heeft gevonden:
“Hier sta ik in mijn kracht.”

Marijke vermijdt het wereldnieuws. “Ik houd zelf

Dat doet Marijke bij iedereen, zonder aanzien van

de regie. Ik kies zelf uit wat ik wil zien. Het streek-

persoon. “Ik ken geen onderscheid. Of het nou de

nieuws en wat mooie programma’s. Rust in het

burgemeester is of een stagiair, het is me om het

hoofd en goed naar mijn lichaam luisteren is voor

even.”

mij de essentie”, aldus de Ambassadeur.
Wie bij In Balans binnenstapt ziet twee bijzondere

zie hier regelmatig mensen met gebogen hoofd

stoelen staan. De zittingen zijn beschilderd met

binnenlopen en met stralende ogen vertrekken.”

kerktorens, historische huizen, hoge bomen en een

Voor Marijke zijn die normen en waarden zeer be-

rivier. Het zijn vergezichten op Hasselt. Wie het ge-

Geen onderscheid

Marijke wil blijven leren: “Ik wil meegaan met mijn
tijd en mezelf blijven uitdagen. We zijn allemaal

Marijke vertrouwt op haar hart en gevoel, ook in

mensen met onze eigen kwaliteiten. Samen staan

langrijk. Want ze heeft het wel eens anders mee-

haar werk bij In Balans: “Ik ben geen hulpverlener,

we sterk.”

bouw van In Balans doorloopt ziet overal schilde-

gemaakt. “Er is niets wat me zo zeer doet als een

maar voel aan wie wel een opbeurend woord kan

rijen in dezelfde stijl. Ze dragen de handtekening

gebrek aan medemenselijkheid.”

gebruiken. Daar maak ik dan tijd voor. Soms vertel

van een creatieve geest; die van Marijke Feenstra.

ik iets over mijn eigen kwetsbare periode en hoe ik
Marijke is vaak afgeknapt op ‘onmenselijke’ wet-

Marijke (62) vertegenwoordigt als Ambassadeur

en regelgeving. Maar ze is er ook sterker van

de organisatie in de buitenwereld, maar ze doet

geworden, vooral na haar scheiding. “Ik heb als

meer: ze is ook de onofficiële gastvrouw en inte-

alleenstaande moeder echt voor mijn kinderen

rieurontwerper. Marijke zorgt wekelijks voor een

moeten knokken. Ik heb geleerd een ingang te

bloemetje of plantje, een passende decoratie en

vinden, ook bij ambtenaren, en dan aan te geven

een nieuw kleedje op de tafels. Als ze even de tijd

wat ik wil.”

heeft beurt ze iemand op die in de put zit of breit
een kussen voor het kledingatelier.

Marijke gelooft in positief communiceren. “Ik
benader mensen met een bochtje. Eerst een com-

“

We zijn allemaal
mensen met onze
eigen kwaliteiten.
Samen staan we
sterk.”

Vis in het water

pliment geven en dan zorgvuldig uitleggen wat ik
wil dat ze doen.” Die ervaring komt Marijke ook in
haar functie als Ambassadeur goed van pas.
Regie over het leven

Marijke groeide op in Drenthe, waar ze beschermd
werd opgevoed. Ze voelde zich het meest thuis in
Limburg, waar ze liefdevol werd opgenomen in het
grote tuindersgezin van haar tante. Daar sliep ze in
een blokhut en leerde bloemstukjes maken. Ook
leerde ze er omgangsvormen. Marijke: “Ik vond de
sfeer in Limburg positief en ik had het gevoel er
gewoon bij te horen.”

Marijke voelt zich bij In Balans als een vis in het water. “Hier mag ik zijn wie ik ben. Er is bij In Balans

Marijke heeft haar verleden verwerkt. “Je kan alles

oog voor de menselijke maat. Mensen die elders

omdraaien zolang je de juiste handvaten hebt”,

niet meekomen worden hier gerespecteerd.” Dat

zegt de jeugdige zestiger. Een van haar handvaten

is aan de medewerkers te zien, zegt Marijke: “Ik

is het richten op de mooie kanten van het leven.
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daar uit ben gekomen.”

‘MIJ THUISVOELEN
WAAR IK BEN’
Goed leven volgens Fariba
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“Ik werk hier met lieve collega’s”
Toen Fariba Nazemghanai in 1995 met haar twee kinderen naar Nederland vluchtte, dacht ze nooit
meer gelukkig te worden. Ze was dan wel ontsnapt aan een slecht huwelijk en een land met politieke
problemen, maar haar toekomst was bijzonder onzeker. De tapijtfabriek waar ze werk vond ging
failliet. Fariba moest op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond ze bij In Balans.

Eens per week oefent ze met een groepje vrouwen

in Teheran. Ze woont alleen; op een broer na zijn

onder leiding van lerares King nieuwe woorden en

alle kinderen gevlucht. Ik ben het enige meisje en

zinnen. “Vandaag ging het over het leven op de

maak me vaak zorgen over haar.”

boerderij. Wie je moet bellen als een dier problemen heeft en hoe je zo’n gesprek voert.”

Of Fariba nog dromen heeft? In elk geval om haar

Wie Fariba tegenkomt in het kledingatelier van In

De alleenstaande moeder verwierf zich met de no-

kleinkinderen snel te zien. Vroeger wilde ze graag

Balans ziet een smaakvol geklede vrouw, die niet

dige pijn en moeite een plekje in de Nederlandse

Zorgen en dromen

kapster worden, maar denkt niet dat dat nu, op

bang is voor een persoonlijke, creatieve ‘touch’.

samenleving. Ze had de herinneringen aan haar

Fariba’s dochter is inmiddels getrouwd en verhuisd

haar zestigste, nog gaat lukken. Fariba: “Ik heb

Fariba draagt graag kanten handschoenen, zijden

ex-man en de ‘vreselijke’ reis vanuit Iran achter

naar Canada. Fariba heeft nu twee kleinkinderen.

eigenlijk alleen een droom voor mijn zoon. Hij is nu

sjaaltjes, grote zonnebrillen en opvallende oorbel-

zich gelaten. Na een periode in het asielzoekers

“Dat vind ik moeilijk hoor, een dochter in Canada

vijfentwintig en studeert voor apotheker. Binnen-

len. Op de dag van het interview heeft ze haar

centrum van Leeuwarden te hebben gewoond,

en een bejaarde moeder in Iran.” De Iraanse

kort doet hij examen. Als hij gesettled is kan ik pas

nagels gelakt met opvallende blauwe glitters.

kreeg ze een plekje in Genemuiden toegewezen.

vluchtelinge hoopt haar dochter volgend jaar op te

echt tot rust komen.”

kunnen zoeken. “Ik bel dagelijks met mijn moeder
Fariba is een van In Balans’ langst werkende mede-

“Het was een vreselijk spannende tijd”, vertelt

werkers; ze vond hier in de afgelopen negen jaar

Fariba. “Ik had nu wel een mooie woning maar wist

volledig haar draai. Ze doet ‘alles’: het wassen en

niet of ik een status zou krijgen. Ik ging drie keer

strijken van binnengebracht wasgoed, naaiwerk,

op gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatie-

het selecteren en ophangen van tweedehands kle-

dienst, het IND. In dezelfde periode hoorde ik dat

ding en de verkoop van handgemaakte producten.

mijn dochter aan een nierziekte leed.”

“

Bij In Balans
heb ik geleerd met
een naaimachine om
te gaan.”

In 2000 kwam het verlossende telefoontje: Fariba
en haar kinderen kregen een status.
Naai- en taalles
Na haar ontslag bij de tapijtfabriek ging Fariba aan
de slag bij een sociale werkinstelling, het WEZO in
Zwolle. Na een reorganisatie werd de Iraanse overbodig. Fariba kreeg de tip om eens bij In Balans
te kijken. Ze bezocht het naaiatelier en voelde zich
meteen thuis.

Alleenstaande moeder
Toen Fariba voor het eerst bij In Balans binnen-

Fariba schreef zich in voor naailes. “Bij In Balans

stapte, negen jaar geleden, zag haar situatie er

heb ik geleerd met een naaimachine om te gaan. Ik

heel anders uit. De Iraanse onderwijzeres had een

ben geen supernaaister, maar kleren herstellen en

paar moeilijke jaren in een fabriek in Genemuiden

eenvoudige opdrachten lukt prima.” Fariba geniet

achter de rug. Ze festoneerde er zware tapijten.

vooral van haar collega’s: “Ze zijn erg lief en staan

“Het was ontzettend zwaar werk”, vertelt Fariba.

altijd voor me klaar. Ik ben ook lief voor hen, hoor!”

“Ik kreeg problemen met mijn rug, schouders en
knieën. Tot overmaat van ramp ging de fabriek fail-

Naast het werk op het kledingatelier volgt Fariba

liet; ik raakte mijn baan kwijt.”

wekelijks Nederlandse taalles bij In Balans.
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‘KRACHT
VAN BOVEN’
Goed leven volgens Adam

12

“We plagen en kletsen wat af”
Een groep bange mensen dobbert in een overvolle rubberboot op de Middellandse Zee.
Het is aardedonker. De 27-jarige Adam Alhalabi kijkt om zich heen. Af en toe vang hij een glimp
op van een van de 45 opvarenden. Een oude vrouw heeft het hoofd gebogen; ze prevelt gebeden.
Een jonge man tuurt ingespannen naar de horizon. Een baby huilt hartverscheurend.

Op de website van ‘Zwolle Doet’ kwam Adam een

wil Adam het liefst doorgroeien naar een betaalde

advertentie voor administratief ondersteunener bij

baan in de financiële sector.

In Balans tegen. Het intakegesprek ging goed en
hij kon al snel aan de slag. Hoewel Adam in Syrië

Adam huurt een flatje in Zwolle, maar hij er zelden

als accountant in grote bedrijven werkte, vond hij

te vinden. “Het liefst ben ik onder de mensen – ik

het erg spannend om bij In Balans de telefoon op

hou van gezelligheid. Eigenlijk gebruik ik mijn huis
als hotel, ik slaap er en dat is het.”

Wie het kantoor aan het begin van de week belt

Adam leidde een mooi leven in Syrië, met een

te nemen. “Nooit geweten dat telefoneren zo ver-

hoort een vrolijke stem: “Goedemorgen, met In

lieve familie en vrienden en een goede baan als

moeiend kan zijn!” zegt Adam, “je moet zó goed

Balans”. Het is de stem van Adam, administratief

accountant. “Ons huis was comfortabel; mijn vader

luisteren en sommige mensen praten zó snel!”

ondersteuner en een van de talloze mensen die de

werkte hard om zijn vier winkels draaiende te hou-

oorlog ontvluchtte.

den. Soms reed ik met vrienden op vrijdagavond

Behalve het beantwoorden van de telefoon brengt

ten van mijn nieuwe leven. Ik mis mijn dierbaren

in een opwelling naar het zuiden, of naar Libanon.

Adam de boekhouding op orde. In Balans biedt

elke dag.” Adam wil zelfstandig ondernemer wor-

Wie Adam nu ontmoet, met de telefoon in de ene

Lekker naar het strand; een kratje bier en een fles

hem structuur en discipline. Ook geniet Adam

den, maar zijn grootste droom is om zijn ouders en

en een kopje koffie in de andere hand, kan zich

whisky achterin.”

van de goede sfeer op de werkvloer. Als hij klaar

broer weer te zien.

moeilijk voorstellen dat hij drie jaar geleden nog
op stranden en in portieken sliep.

“

Ik ben nu
vluchteling en heb
geen idee wat er met
me gaat gebeuren”,
bad ik, “maar U staat
naast mij.”

“De oorlog begon in 2011. In het begin was ik

Kledingatelier binnen. “De collega’s daar zijn heel

Adam vindt steun bij zijn geloof. “Ik volg geen

geschokt. Opeens vlogen er kogels door de straat

grappig; we plagen elkaar en kletsen wat af.”

enkele religie, maar geloof in God. Hij is de grote,

en hoorden we bommen ontploffen. Maar gek ge-

Hoewel hij het bij In Balans goed naar zijn zin heeft

zuivere energie die mij kracht geeft.”

noeg wende het snel. Het werd normaal om langs
een kogelregen naar mijn werk te reizen. “
Toen werd Adam opgeroepen voor de militaire
dienst. “Het was totale chaos en iedereen vocht
met iedereen. Zou ik als soldaat mijn eigen mensen of vrienden moeten doden? Waarschijnlijk wel.
Ik besloot te vluchten.”
Doodsangst

Terwijl hij naar de sterren keek en terugdacht aan
alleen was. Hij realiseerde zich, in zijn doodsangst,
dat God echt bestaat. “Ik ben nu een vluchteling

Het moment op de Middellandse Zee, drie jaar

en weet niet wat er met me gaat gebeuren”, bad

geleden, staat nog altijd op Adams netvlies

hij, “maar U staat naast mij en ik ben U dankbaar.”

gebrand. “Ik keek naar de mede-opvarenden en
vroeg me af: ‘Wie zal ik als eerste redden als de

De reis naar Nederland duurde in totaal 24 dagen.

boot omslaat?’ Toen bedacht ik me dat er bij een

Het lukte Adam in twee jaar de taal onder de knie

ongeluk weinig te redden valt. We zouden door

te krijgen. “Gelukkig ben ik sociaal ingesteld en

haaien worden opgegeten of door onderkoeling

vind het niet erg om fouten te maken, zodat het

en vermoeidheid verdrinken.”

supersnel ging.”
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familie. “Ik kan niet voor honderd procent genie-

is met zijn werk loopt Adam het liefst even bij het

zijn leven in Damascus, voelde Adam dat hij niet
Kogelregen

Makkelijk is het niet altijd. Alleen, ver van huis en

‘RUST OM ME
HEEN’
Goed leven volgens Davy

16

“Hier word ik serieus genomen”
Af en toe wordt het veel te druk in het hoofd van Davy Wolswijk. Dan is het net of hij naar een verkeerd gelegde puzzel staart. Hij weet niet meer op welk stukje hij zich moet concentreren. En al
helemaal niet hoe hij de puzzel opnieuw moet leggen. “Dan ben ik net een gecrashte computer.”

sen hier hebben geen oordeel over je en ze doen

Ook in zijn privéleven gaat het beter met Davy. Zijn

je geen kwaad.” Ook de goede begeleiding doet

moeder ziet dat hij op de juiste plek zit. Davy voelt

Davy goed. Hij voelt zich serieus genomen, durft

zich gesteund door haar liefde en zorg.

vragen te stellen en zich te uiten. “Als iemand me
nu vraagt iets te doen, zeg ik rustig: ‘Ik maak eerst

Ooit hoopt Davy van zijn hobby zijn werk te kun-

dit even af en dan kom ik bij je.’”

nen maken. Iets met software-ontwikkeling of

ICT-er Davy (23) is bij In Balans moeilijk over het

Maar Davy redde het niet. “Als je autistisch bent

hoofd te zien. Met zijn lange gestalte, hip baardje

heb je heldere, eenvoudige instructies nodig, en

en staartje, in een T shirt met een computer

moet iemand je stap voor stap uitleggen wat er

Een ander voorbeeld is zijn rol in het teamoverleg.

de ene dag dit, de andere dag dat. Maar hier kan

icoontje en de woorden ‘Game Over’ schuift hij

moet gebeuren.” Davy trok aan de bel, en verloor

“Soms wordt er zoveel gepraat dat mijn hoofd op

ik daar in alle rust achter komen.”

makkelijk aan bij zijn collega’s. Een praatje maken

zijn vrijwilligersbaantje.

slot gaat. Dan zeg ik ‘Ik geloof dat het niet zo goed

lijkt hem goed af te gaan. Maar dat is niet altijd

dieren. “Ik weet eigenlijk nog niet wat ik wil. Het is

met me gaat’ en ga naar huis of een stuk lopen.

zo, zegt Davy. “Ik heb autisme en dat is soms best

Op dat moment was Davy ook zijn krantenwijk kwijt

Als ik me aan dingen erger breng ik die in op de

lastig.”

en zat hij veel binnen te gamen. Davy’s moeder

vergadering en daar wordt positief op gereageerd.

was bang dat haar zoon in een isolement zou

Dan wordt negativiteit positiviteit en voel ik me

Dierendroom

raken. “Omdat ik anders in elkaar zit ben ik heel

ineens stukken lichter.”

Davy groeide op in Montfoort, vlakbij Utrecht. Op

wat vrienden kwijtgeraakt. Als mijn hoofd crasht

zijn vierde kwam hij naar Hasselt. “Ik ging met een

sla ik dicht en ga dingen oppotten. Als het er dan

busje naar een speciale lagere school in Zwolle.

uitkomt is het een explosie, een woedeaanval.”

“

“De mensen hier
hebben geen oordeel
over je en ze doen je
geen kwaad.”

Rondje Hasselt
Davy kreeg intussen therapie, wat hem enorm
hielp. Davy: “Mijn therapeute legde me uit hoe
mijn hoofd werkt en hoe ik me beter kan focussen.
Ze adviseerde me bijvoorbeeld om ’s avonds een
rondje Hasselt te lopen, met mijn oortjes in. Dat
helpt me enorm. Ik luister naar muziek en verbeeld
me iets moois, waardoor de negatieve dingen omgezet worden in positieve.”
Davy ging daarnaast aan de slag bij het Groenteam

Daarna volgde ik praktijkonderwijs op de Thor-

van In Balans. Hij begon zich langzaam maar zeker

becke Scholengemeenschap.” Op het Thorbecke

thuis te voelen op de werkvloer. Maar het liefste

kwam Davy erachter dat hij goed was met dieren.

werkte hij binnen, met computers. In overleg met

Zijn droom was dan ook om met dieren te werken.

de leiding kreeg Davy een plek bij Inbit. Op de ICT

Toen de dierweide in Hasselt een vrijwilliger zocht,

afdeling leerde Davy laptops te repareren.

meldde Davy zich. Op de eerste werkdag kreeg

“Ik zit thuis ook vaak achter de pc, dus hier voelde

hij instructies en liep er iemand met hem mee. Op

ik me hier meteen beter op mijn plek.”

dag twee kreeg hij een sleutel in zijn handen geduwd. “Je redt je wel, hè?” werd er gezegd.

Davy is bijna iedere ochtend bij Inbit te vinden. “Ik
ga met plezier naar mijn werk,” zegt hij. “De men-
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‘FLUITEND
NAAR M’N WERK’
Goed leven volgens Wout

20

“Ik loop hier mezelf niet voorbij”
Op zijn 44ste weet Wout Siertsema nog altijd niet precies wat hij wil worden. Te lang deed hij
dingen die hij niet leuk vond en hem ondermijnden. Bij het Groenteam van In Balans ontdekt Wout
langzaam maar zeker wat hem gelukkig maakt.

Het idee werd door de leidinggevenden positief

Wout zit in het muziekteam en zingt af en toe solo

ontvangen. “De uitdaging is nu om een goed

in de kerk: “Ik heb pas ‘Ken je mij’ van Trijntje Oos-

business plan op te stellen, met een goed verdien-

terhuis gezongen. Mooie ervaring was dat.”

model. We beginnen klein, zodat het niet al te veel
stress oplevert”, aldus Wout.

Wout gaat weer fluitend naar het werk. De zingen-

Onlangs liep Wout mee in de modeshow van het

aan liefde en zelfstandigheid thuis leidde tot onze-

Kledingatelier van In Balans. De alleenstaande 40-

kerheid. Wout kwam op de Middelbare Bosbouw-

Geloof is relatie

graag nog eens een preek geven. Als iemand die

er kreeg veel positieve reacties van de vrouwelijke

en Cultuurtechnische School terecht. Hij speciali-

Wout ziet door de bomen het bos weer. Vooral na

vroeger niet naar de groenteboer durfde. Om te

aanwezigen. “We weten wat dat shirtje kost maar

seerde zich in milieutechnisch bodemonderzoek

een spirituele ervaring, waarin hij voor het eerst

delen wat ik heb meegemaakt. Je hebt mensen die

wat kost die leuke man?” vroegen zij.

voor bedrijven en gemeenten. Maar vaak liep het

‘intense liefde’ ervoer. Sindsdien gaat hij naar de

hun verleden op latere leeftijd nog moeten verwer-

contact met de leiding niet lekker.

kerk: “Geloof is niet religie, het is relatie. Ik zit bij

ken. Ik ben zo’n laatbloeier.”

Dat zijn dingen die Wout energie geven. Want de

een gemeente waarin ik ruimte krijg. Het draait om

hovenier-in-opleiding durfde lang niet in de be-

Wout: “Bij de laatste werkgever ging het helemaal

langstelling te staan. “Als kind stotterde ik vreselijk.

mis. Nadat ik jarenlang veel routinematige werk-

Ik kroop daardoor in mijn schulp. Was al bang als

zaamheden verrichtte, werd het werk steeds com-

ik een krop sla bij de groenteboer moest kopen.”

plexer. Ik durfde niet om hulp te vragen. Als iets te

Zangles bleek voor Wout de perfecte therapie. Hij

moeilijk werd trok ik me terug. Vervolgens was ik er

ontpopte zich dan ook tot een goede zanger.

weer een periode tussen uit.”

“

Ik vind de manier waarop hier bij
In Balans leiding
wordt gegeven erg
prettig.”

De bodemonderzoeker kwam overspannen thuis te
zitten en werd voor 35 procent afgekeurd.
Wout gooide het roer om: hij schreef zich in voor
een studie tot hovenier. Minder papierwerk, meer
naar buiten. Tijdens de eerste stage was het keihard werken. “Dit hou ik niet vol tot mijn zevenenzestigste”, dacht Wout. Ook liep hij opnieuw tegen
een strakke bedrijfscultuur op. Opnieuw dreigde
de carrière van Wout te mislukken.
Creatieve oplossing
Tijdens zijn tweede stage, bij In Balans, zag hij dat

Schot in de roos

werk ook leuk kan zijn. Een rustiger werktempo en

Wout loopt stage bij In Balans. Twee jaar geleden

goed contact met collega’s. “Dit kan ik tot mijn

begon hij een opleiding tot hovenier. “Ik vind de

pensioen prima volhouden”, zegt een lachende

manier waarop hier bij In Balans leiding wordt

Wout.

gegeven erg prettig. Je krijgt een grote dosis vrijheid en het gevoel van ‘jouw manier is ook prima’.

De hovenier-in-opleiding kwam met een creatief

Er ligt geen druk op me; ik hoef mezelf niet langer

idee op te proppen: wat als In Balans naast onder-

voorbij te lopen”, aldus Wout.

houd in het groen ook aanlegwerkzaamheden ging

Dat was in het verleden wel anders. Het gebrek

uitvoeren?
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de tuinman heeft echter nóg een droom: “Ik wil

herstel van de identiteit, tot in de baarmoeder.”

‘MIJN KLEINZOON
KNUFFELEN’
Goed leven volgens Erica
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“Ik maak van mijn hobby mijn werk”
Erica was nog geen vijftig toen ze volgens de samenleving was uitgewerkt. Met een versleten
lichaam en te weinig diploma’s op zak zag ze haar kansen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Maar Erica had een belangrijke troef op zak: een grote dosis creativiteit. En daar was In Balans
maar wat blij mee.

Extra gemotiveerd
Erica houdt van gezelligheid en geniet van de sfeer
op de afdeling. “We gaan als collega’s heerlijk
ontspannen met elkaar om. Dat maakt je extra
gemotiveerd”.

De economische crisis maakte twaalf jaar geleden

Fascinerend beeld

Het werk bij In Balans bracht letterlijk balans in

een eind aan het werkzame leven van Erica van

Erica was geen volslagen nieuwkomer op het

het leven van de zestiger. “Ik ging op mijn veer-

Unen (61). Een hele overgang voor iemand die

gebied van grafische vormgeving. Ze ontdekte het

tiende van school om te gaan werken.Toentertijd

vanaf haar veertiende had gewerkt. Erica: “Ik viel

op de computer van de kinderen. “Toen er op een

vond moeders scholing voor jonge meisjes niet zo

in een gat. Solliciteerde me suf maar het lukte

gegeven moment eentje in de woonkamer kwam

belangrijk. Van interieurverzorgster, administratief

nergens meer. Ik was nog geen vijftig en toch al

te staan, begon ik er ook mee te spelen. Er stond

medewerkster, winkelbediende en thuiszorg, heb

te oud.” De actieve Hasseltse kreeg bovenop

Photoscape op, waarmee ik verschillende beelden

ik overal en nergens gewerkt. Het is geen wonder

het ontslag nóg een domper te verwerken: haar

kon combineren. Ik vond het fascinerend dat der-

dat mijn lichaam versleten is. Maar we gaan lekker

lichaam bleek versleten. Artrose leidde tot meer en

gelijke beelden en contrasten tesamen gevangen

door”.

meer klachten.

konden worden”, vertelt Erica.

“

Het werk bij
Weblicity geeft me
de kans om mijn
creativiteit, die nooit
naar buiten kwam, te
ontplooien.”

Al snel begon ze andere programma’s te downloa-

“Het werk bij Weblicity geeft mij de kans, om m’n

den om nieuwe technieken uit te proberen. Stap

creativiteit verder te ontplooien. Op een professio-

voor stap leerde ze hoe je het beste iets vorm kan

nele manier”.

geven, waar ze veel plezier aan beleeft.
Erica maakt digitale kunst, daarnaast schildert ze
ook. Eén van haar schilderijen toont een ‘power
vrouw’ die een kraai op de snavel kust. “Het is een
soort van zelfportret. Kraaien symboliseren voor mij
vrijheid en kracht. Als kind had ik een tamme kraai,
een geweldig dier, welk je veel aan kon leren”.
Geen wonder dat het bij Weblicity meteen klikte.
“Ik maak van mijn hobby mijn werk, op loopafstand
van huis, heerlijk! Dat geluk hebben maar weini-

Terwijl ze thuis zat kreeg Erica een idee: had

gen”, deelt de enthousiaste vormgeefster. Erica

Hasselt geen kringloop waar ze kon werken?

leerde bij Weblicity met professionele ontwerp-

Zo kwam ze als vrijwilligster bij Nogus & Nogus

programma’s als Photoshop en InDesign te werken.

terecht. Het werken in een winkel beviel goed; zo

Ze maakt nu ontwerpen voor websites, posters en

goed dat haar coach suggereerde om ook bij In

brochures.

Balans te kijken. “Praat maar eens met Weblicity,
dat is misschien wel iets voor jou”, luidde het
advies”.
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Erica is inmiddels oma. Knuffelen met haar kleinzoon is wat ze het allerliefste doet. “Maar het is
ook fijn om ’s avonds weer dag te kunnen zeggen
hoor!”, lacht de trotse oma.
Erica beseft dat een betaalde baan op haar leeftijd er niet meer inzit. “Ik kan op deze voet prima
verder. Achter de geraniums zitten, dat is zo niet
mijn ding!”
Heeft Erica nog dromen? “Jazeker, ik wil mijn huis
een nieuw verfje geven. Als alles op orde is, lekker
mijn hobby weer oppakken”.

Meer weten?

Neem gerust contact op.
Mulertstraat 52
8061 CG Hasselt
Telefoon: 038 - 851 57 70
E-mail: info@inbalanshasselt.nl
Internet: www.inbalanshasselt.nl

In Balans is onderdeel van WijZ (Dimence groep)

De maatschappelijke organisatie In Balans biedt werk-, ervarings- en leerplekken aan mensen voor wie een
betaalde baan niet vanzelfsprekend is. Op vernieuwende wijze richt In Balans zich op het ontplooien van
persoonlijk talent en daarmee het beter functioneren in de maatschappij.
In Balans wil zichzelf in stand houden. Daarom ontvangen wij bij voorkeur opdrachten van derden in plaats
van subsidies. Deze publicatie werd van A-Z door de medewerkers van Weblicity verzorgd.

