
‘De kunst van het ongelukkig-zijn’ Deze pagina komt tot stand in 
samenwerking met de Kleine 
Schans. De Kleine Schans is er voor 
iedereen met vragen op het gebied 
van opvoeden, werken, zorg en 
welzijn. Meer informatie vindt u op 
www.dekleineschans.nl. Openings-
tijden balie: ma t/m vrij van 
8.30-12.00 uur. Contact: 085 
0669700 / info@dekleineschans.nl
 
 

Kerstbrunch
Afgelopen kerst werd er een 
bescheiden vervolg gegeven aan 
het project ‘Gast aan tafel’, dat 
eerder georganiseerd werd in 
2018. De kerstbrunch werd 
aangeboden door twee enthousi-
aste gastheren en bezocht door 
vijf gasten. De gezelligheid tijdens 
de anders eenzame kerstdag werd 
door allen zeer gewaardeerd. Voor 
2020 is De Kleine Schans van plan 
om dit initiatief verder uit te 
breiden. Bent u enthousiast of 
heeft u ideeën? Team Welzijn 
hoort het graag: welzijn@
dekleineschans.nl

 

Spreekuur 
Schuldhulpverlening

Woudenbergers die financieel 
advies nodig hebben kunnen 
terecht bij het inloopspreekuur 
van de gemeente. Men kan bij het 
spreekuur terecht voor financieel 
advies als er bijvoorbeeld sprake is 
van sterk verminderde inkomsten. 
Dat kan het geval zijn bij werk-
loosheid of echtscheiding. Het 
spreekuur is ook bedoeld als er 
betalingsachterstanden en/of 
schulden zijn. In alle situaties 
wordt gekeken wat de best 
passende oplossing is. Dat varieert 
van een eenvoudig financieel 
advies tot een uitgebreid schuld-
hulpverleningstraject.
Het spreekuur schuldhulpverle-
ning is vrij toegankelijk voor alle 
inwoners van Woudenberg, 
afspraak maken is niet nodig. Tijd: 
maandagochtend van 9.00 tot 
10.00 uur bij De Kleine Schans.
 

Ouder & kind
Zoek jij een gezellige plek waar 
ouders en jonge kinderen elkaar 
ontmoeten? Kom dan eens naar 
Ouder & kind Woudenberg, 
georganiseerd door Humanitas 
Eemland. Daar kun je – terwijl de 
kinderen spelen – iedere eerste 
woensdag van de maand even 
bijkletsen met andere ouders, 
verzorgers en opa’s en oma’s en 
andere opvoeders. De koffie en 
limo staat klaar als je binnenkomt.
Aanmelden is niet nodig, je kunt 
gewoon langskomen van 9.30-
11.00 uur met of zonder kind. De 
eerstvolgende bijeenkomst is op 5 
februari en heeft als thema: Leuke 
& goedkope gezinsuitjes. Locatie: 
de soos van De Voorhof, Nico 
Bergsteijnweg 139, Woudenberg.
 

Alzheimercafé
Sinds kort zijn Hilda Hessel, 
Lysanne de Boer en Susanne 
Overdevest, casemanagers 
Dementie, betrokken bij het 
Alzheimer Café. Op 12 februari 
kunt u kennis met hen maken en 
komen zij over hun werk vertellen. 
Een casemanager is een onafhan-
kelijke en vaste begeleider voor 
mensen met dementie, hun 
naasten en mantelzorgers. Hij of 
zij informeert, begeleidt, denkt 
mee, adviseert, ondersteunt, 
regelt zorg en helpt keuzes te 
maken. Zij zijn onze gastsprekers! 
Toegang gratis en aanmelden is 
niet nodig. Tijd: 19.30-21.00 uur. 
Locatie: MFC De Schans.

Onderzoek naar 
maatschappelijk 
gevolgens stress
WOUDENBERG ,,We zijn zo gewend 
om alles zelf te moeten kunnen, dat 
we de ander niet snel om hulp vra-
gen. We denken dat we perfect moe-
ten zijn en zijn ‘de kunst van het 
ongelukkig-zijn’ verleerd. Maar de 
enige perfecte mensen zijn de men-
sen die je niet goed kent.” Aan het 
woord is de- van origine – Wouden-
bergse Tabitha van Krimpen, stu-
dent theologie en bedrijfskunde aan 
de Radboud Universiteit in Nijme-
gen.
 
Tabitha onderzocht voor haar hon-
oursprogramma het maatschappe-
lijke aspect van stress en burn-outs. 
Zij ziet dat een goed leven vaak een-
zijdig gedefinieerd wordt als een 
succesvol en gelukkig leven. Tegen-
slag en/of lijden zijn dan problemen 
die opgelost moeten worden. Iets 
van je leven maken wordt dan een 
individuele opgave en mislukking 
wordt dan gezien als je eigen schuld. 
Stress en burn-out kunnen dan het 
gevolg zijn. De benauwdheid om 
moeilijkheden snel te willen oplos-
sen wordt ook op De Kleine Schans 
gezien. Het idee dat een ander iets 
beter kan, of het beter heeft, bestaat 
vaak vooral in het hoofd van men-
sen, door wat gezien wordt aan de 
buitenkant of social media. Hier-
door is het moeilijker om te bespre-
ken waar je het moeilijk mee hebt.
 
BUBBEL Het lijkt ook steeds gemak-
kelijker te worden om in een bepaal-
de ‘bubbel’ te leven, aldus Tabitha. 
Je kiest zelf met welke mensen je je 
omringt en met welk gedachtegoed 
je in aanraking komt. ,,In de hui-
dige tijd zijn er op veel gebieden, 
waaronder studie, werk, de liefde 
en religie, steeds meer opties om 

uit te kiezen”, zegt Tabitha. ,,Voor de 
autonome mens is vrijheid en zelf 
keuzes kunnen maken het hoogste 
ideaal. Toch heeft dit ook een grote 
keerzijde’’, zo is haar overtuiging. 
,,Wanneer bewuste, individueel ge-
nomen keuzes het leven bepalen, 
kom je ook alleen maar tegen wat 
je had verwacht. De kans dat je met 
een onbekende aan de praat raakt, 
is hierdoor maar klein. De realiteit 
buiten de bubbel blijkt vaak in sterk 
contrast te staan met het veilige we-
reldje binnen in de bubbel.’’

EIGEN WERELDJE ,,Het gevaar be-
staat ook dat je je terugtrekt in het 
eigen wereldje en dat zorgt voor 
een zekere onverschilligheid voor 

alles wat daarbuiten gebeurt. Dat 
zorgt voor verlies aan vermogen om 
je te laten raken door het leed van 
de ander. De keuzevrijheid maakt 
het mogelijk om alles wat voor enig 
ongemak zorgt of een beroep op je 
doet zorgvuldig uit je leven te fil-
teren. Een bepaalde openheid of 
empathie voor de ander die zo com-
pleet anders is dan je zelf bent, gaat 
daarmee verloren.” 

Dat we zo druk zijn en ons willen 
bewijzen helpt daar ook niet bij. ,,We 
steken onze energie vooral in zaken 
die we plannen en besteden minder 
aandacht aan toevallige ontmoetin-
gen met onbekenden. In bus of trein 
handelen we even de mail af, maar 

dat laat kansen jezelf te verrijken 
met het onbekende onbenut.’’
 
Tabitha’s ervaring en ook onder-
zoek wijst uit dat een dorp zoals 
Woudenberg, uitermate geschikt 
is om juist wel mee te leven met de 
ander. ,,De kracht van het dorp is 
dat je niet oppervlakkig met elkaar 
hoeft om te gaan. Je kent elkaar van 
gezicht en in veel gevallen ook van 
naam en kan elkaar daardoor ook 
aanspreken en helpen wanneer dit 
nodig is en wanneer het leven niet 
loopt zoals je zou willen en er te-
genslag en lijden is. Laten we elkaar 
helpen met die openheid door ook 
eigen moeite en last bespreekbaar 
te maken.’’

 p Tabitha van Krimpen: ,,In bus of trein even snel de mail afhandelen, laat kansen jezelf te verrijken met het onbekende onbenut.’’  
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Jonge mantelzorgers gezocht
Jeugd-Punt 
zorgt voor 
ondersteuning
WOUDENBERG Jongewattes? Jonge 
mantelzorgers zijn kinderen en 
jongeren tot en met 24 jaar die op-
groeien met een familielid dat 
chronisch ziek of gehandicapt is 
of een psychische aandoening 
heeft. Zij hebben taken, verant-
woordelijkheden en zorgen die 
niet standaard horen bij hun leef-
tijd en ontwikkeling. Het jonge-
renwerk van Jeugd-Punt werkt 
nauw samen met de Kleine Schans 
in het ondersteunen van (jonge) 
mantelzorgers.
 
Jeugd-Punt wil jongeren laten 
weten dat ze trots op hen zijn! Zo 
ontvingen de jongeren bijvoor-
beeld een mantelzorgcompliment 
om die waardering te laten blij-
ken. Twee broertjes kwamen naar 
de balie van de Kleine Schans 
om hun compliment in de vorm 
van een VVV-bon op te halen en 
zeiden verrast en blij: “Zo heeij, 
hebben we nu allebei 30 euro ge-
kregen?” Toen de jongens bij het 
diner voor jonge mantelzorgers 
waren geweest, vertelde moeder 

dat ze zich heel erg verwend voel-
den: “Wij willen wel altijd man-
telzorger zijn”, zeiden ze in hun 
enthousiasme.
 
VERRASSINGSDINER Op maandag 
16 december werd er in het Cul-
tuurhuis een verassingsdiner 
verzorgd door Marco Rommers 
(Barom B.V.) en stonden de jonge 
mantelzorgers uit Woudenberg 
in de spotlights. De opkomst was 
goed en gezellig met een uiteen-
lopende leeftijdsgroep. De jongste 
deelnemer was acht en de oud-

ste 21 jaar oud. Daar komt bij dat 
elke jongere iemand met zich mee 
mocht nemen. Een vriend, vrien-
din, goede kennis, broer of zus, 
moeder of vader… wie dan ook! 
De mix aan deelnemers maakte 
het tot een gezellige avond met 
goed eten, leuke spellen en als 
verrassing met bezoek van de 
kerstman en een ervaringsdes-
kundige Tarek Sebaihi, een jonge 
mantelzorger uit Alblasserdam. 
Tarek deelde met zijn verhaal en 
dat maakte veel los. 
Het idee voor een surprisedi-

ner kwam voort vanuit de wens 
om jongeren te ondersteunen die 
thuis extra zorg dragen, juist om-
dat blijkt dat jonge mantelzorgers 
op lange termijn vaker vastlopen 
dan leeftijdsgenoten en veelal on-
dersteuning kunnen gebruiken. 
Het is namelijk niet altijd mak-
kelijk om (zorgen en taken) thuis 
met school, vrienden, werk, per-
soonlijke ontwikkeling en puber-
teit te combineren.
 
ONTMOETING Steunpunt Mantel-
zorg wil er voor hen te zijn door 
jongeren te benaderen en door 
ontmoeting te creëren met leef-
tijdsgenoten en andere mantel-
zorgers. Het jongerenwerk staat 
klaar voor coaching, vragen, ac-
tiviteiten en het creëren van ont-
moeting met andere mantelzor-
gers. Wil jij op de hoogte blijven 
óf ken jij een jonge mantelzorger 
die een steun in de rug kan ge-
bruiken of dit misschien ook leuk 
vindt? Help elkaar op weg en 
neem contact op met de Kleine 
Schans (info@dekleineschans.nl) 
of Jeugd-Punt (ak@jeugd-punt.nl). 
Er volgen dit jaar activiteiten voor 
jonge mantelzorgers tussen de 10 
en 14 jaar oud én tussen de 14-23 
jaar oud.

 p Het verrassingsdiner voor jonge mantelzorgers.
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