
Bijna altijd 
samen

Sinds het prille begin van hun 
relatie verzorgt Marian van 
Wijk-Dietz haar man Eugène van 
Wijk. Daar heeft ze inmiddels een 
dag- en nachttaak aan omdat 
hij vanwege een aangeboren 
spierziekte wordt beademd.

Toen ze elkaar net kenden kon Eugène (54) nog 
lopen. Alleen buitenshuis gebruikte hij een rolstoel. 
Marian (51) hielp met kleine dingen, zoals in en 
uit de auto stappen. De zorg werd intensief toen 
hij bij de spierziekte die hij al had, de ziekte van 
Crohn kreeg, een chronische darmontsteking. Pas 
anderhalf jaar later sloegen de medicijnen aan. 
Lopen was inmiddels verleden tijd; bovendien ver-
woestte de medicatie Eugènes nieren, waardoor 
hij moest gaan dialyseren. De laatste jaren is daar 
beademing bij gekomen omdat zijn longspieren 
zijn verzwakt. 

’s Morgens helpt Marian haar man met wassen 
en aankleden. Ze zet zijn ontbijt klaar, geeft hem 
medicijnen en twee keer per week brengt ze 
hem naar een grafi sch werkproject voor gehan-
dicapten. Ook doktersbezoeken doen ze samen. 
Vier avonden per week dialyseert Eugène thuis. 
Marian sluit dan de apparatuur aan en zorgt dat 
na afl oop alles weer op zijn plek komt zodat hij 
kan manoeuvreren met de rolstoel. ’s Nachts moet 
ze haar man omdraaien en als in bed zijn neus-
masker verschuift, heeft hij Marian nodig om het 
recht te zetten.

Tijdens de uren dat Eugène van huis is, kan Ma-
rian iets voor zichzelf doen. In de praktijk komt 
daar weinig van. “Hooguit een keertje naar de 
kapper”, vertelt ze. “De meeste tijd gaat op aan 
regelwerk. Ontspanning zoek ik in kleine dingen, 
bijvoorbeeld mandala’s tekenen en naar de sauna 
gaan.” Het geloof geeft haar kracht: “En ook de 
positieve reacties van andere mensen over hoe wij 
met elkaar omgaan.” 

Als Eugène verkouden is, helpt Marian hem met 
hoesten. Dan staat ze bijna de hele dag naast zijn 
stoel. Vaak duurt het weken voordat hij opknapt 
en ze even de deur uit kan. Toch ziet ze zonnige 
kanten aan hun bestaan: “We zijn veel samen, dat 
heeft onze relatie verdiept. Ik voel me vóór alles Eu-
gènes vrouw. Als het tussen ons niet zo klikte, had 
ik de zorg nooit volgehouden.” Zowel haar man 
als zijn artsen zijn ervan overtuigd dat hij zonder 
Marian niet meer zou leven. Ze weet precies welke 
voeding en vitaminepreparaten hem fi t houden. 
Niet dat ze hun ogen sluiten voor Eugènes kwets-
bare gezondheid. Marian: “Een paar keer was hij 
er bijna niet meer geweest, maar door zijn wil om 
te leven knapte hij steeds weer op.” 

 OVERVEEN 
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De overheid wil dat burgers de zorg voor 
elkaar meer zelf  op zich nemen. Dat 
is te merken aan de bezuinigingen op 
huishoudelijke hulp via gemeenten. De 
thuiszorg komt  tegenwoordig alleen nog 
voor afgepaste taken en ouderen moe-
ten zo lang mogelijk thuis blijven wo-
nen. Bovendien is het regelen van hulp 
op maat of  een persoonsgebonden budget dermate in-
gewikkeld dat mensen niet altijd de zorg krijgen waar ze 
recht op hebben. Daarom doen ze noodgedwongen een 
groter beroep op familie, vrienden en bekenden. 

De een zal vanzelfsprekend ingaan op zo’n vraag uit on-
voorwaardelijke liefde, een ander springt misschien bij uit 
plichtsbesef  of  solidariteitsgevoel. De Volkskrant en NRC ci-
teerden afgelopen februari socioloog Martijn Hogerbrugge. 

Uit zijn onderzoek naar familiebanden blijkt 
dat vier op de tien relaties tussen ouders en 
kinderen niet harmonieus zijn. Daardoor 
ontbreekt soms de wil om te helpen. 

Nog afgezien van motivatie – mantelzor-
gen kost tijd. Wekelijks een boodschap 
doen voor een buurtgenoot op leeftijd valt 

te overzien. Maar als je moeder een uur rijden verderop 
woont en je hebt zelf  een gezin en een drukke baan, dan 
is het onmogelijk om dagelijks langs te gaan. In het ui-
terste geval heeft iemand 24/7 zorg en aandacht nodig, 
zoals enkele geïnterviewden in dit artikel vertellen. Zij 
doen hooguit daaromheen nog wat eigen dingen. Vroeg 
of  laat kunnen we allemaal te maken krijgen met iemand 
in onze familie of  omgeving die mantelzorg nodig heeft. 
En wat doe je dan?

Uit liefde 
solidair 
MANTELZORGER ZIJN IS NIET IETS WAAR JE OM VRAAGT. HET 

KOMT OP JE PAD ALS BIJVOORBEELD EEN VAN JE OUDERS 

VERGEETACHTIG WORDT. ALS JE PARTNER OF KIND EEN ERNSTIGE 

ZIEKTE HEEFT OF JE MERKT DAT DE BUURVROUW NAUWELIJKS 

NOG BUITEN KOMT. IN B. VERTELLEN DORPSGENOTEN OVER DE 

BEPERKINGEN, HET GEMIS – EN OVER WAT ER NOG WÉL IS.

(of  omdat het moet)
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Nog altijd 
een doener

We hebben afgesproken bij Lilian Ryan-
Warmerdam (52) thuis. Voordat we gaan 
zitten laat ze een foto zien van haar vader. 
“Die is toch van vlak voordat hij werd opge-
nomen?”, vraagt haar moeder Coby Warmer-
dam (77). Lilian knikt en zet het lijstje op tafel. 
“Dan is hij er toch een beetje bij.” 

Jaap Warmerdam (79) woont in een verzor-
gingshuis op een gesloten afdeling voor men-
sen met dementie. Lilian vertelt over de eerste 
tekenen van Alzheimer: “Na de afawas zette 
mijn vader de pannen bij de kopjes en hij was 
continu spullen kwijt.” Hoewel Jaap bij een 
eerste geheugentest nog redelijk scoorde, ging 
het snel bergafwaarts. In de moestuin zette hij 
plantjes ondersteboven in de grond. Als hij 
Lilians hond uitliet, verdwaalde hij. Dan bracht 
een dorpsgenoot hem wel weer thuis. Maar 
met de auto vertrouwde Coby haar man niet 
meer: “Na lang aandringen gaf hij de sleutel, 
boos dat ik zijn vrijheid afpakte.”

Iedere avond wilde Jaap weg – naar huis. Hij 
besefte niet dat hij al thuis was. Coby had de 
grootste moeite om hem tegen te houden, om-
dat zij zelf moeilijk liep vanwege een slechte 
heup. Uiteindelijk werd het haar moeder te 

veel, legt Lilian uit: “Hij kon zó tekeergaan, 
uit frustratie.” In oktober 2014 werd Jaap 
opgenomen. De maand erna kreeg Coby een 
nieuwe heup. Dat zijn vrouw in het ziekenhuis 
lag, ontging hem. Toen hij haar weken later 
weer zag, was hij wel zielsgelukkig.

Sinds de opname is Jaap een paar keer geval-
len. De artsen dachten laatst dat zijn bekken 
was gebroken, maar hij kan niet aangeven 
waar hij pijn heeft. Lilian: “Mijn vader praat in 
niet-bestaande woorden, daardoor kun je hem 
moeilijk volgen.” In het verzorgingshuis sjouwt 
hij de hele dag met meubels. Dat komt door 
zijn doenerige aard, vermoedt Coby: “Jaap 
was als vrijwilliger in het dorpshuis altijd in de 
weer.”

Coby en Lilian bezoeken Jaap trouw, ook al 
grijpt het ze aan. Lilian: “Op slechte dagen 
heeft mijn vader geen controle over zichzelf, 
dat aanzien trekt je emotioneel leeg. En hij 
weet niet eens dat je er bent.” Op warme 
dagen wil ze met hem uit fi etsen gaan of 
wandelen in Bennebroek. Bij Albert Heijn zegt 
Jaap dan dat daar vroeger de dokter zat. 
“Klopt helemaal”, weet Lilian, “dat was in mijn 
kindertijd.”

Door Alzheimer verloor Jaap 
Warmerdam de grip op zijn leven. 
Thuis wonen ging niet meer, 
hoewel zijn vrouw en dochter 
niets liever wilden.

Een paar maanden geleden besefte Lonneke (56) voor 
het eerst: ik ben mantelzorger. Haar vader André Oost-
dam krijgt het door COPD, een chronische longziekte, 
gauw benauwd. Daarbij is hij slecht ter been en zijn 
omgeving merkt dat hij vergeetachtig wordt. Lonneke: 
“Er moest iets gebeuren – ook mijn moeder wordt min-
der fi t. Ze zijn allebei 86.”

Lonneke en haar moeder Agathe Oostdam zochten 
dagopvang voor André om thuis wat druk van de ketel 
te halen. Ze kwamen uit bij Ontmoetingsgroep Bloe-
menstroom in Bloemendaal. Sinds kort kan André daar 
op vrijdag heen. Lonneke woont om de hoek bij de 
ontmoetingsgroep, de eerste keren ging ze even bij hem 
kijken. Laatst kwam haar vader enthousiast terug van een 
muzieksessie. Lonneke: “Prompt zong hij de rest van de 
dag ‘Breng eens een zonnetje, onder de mensen…’.” 
Agathe vindt één ochtend opvang voldoende, hoewel 
haar man vier dagdelen mag komen. Lonneke probeert 
hem te bewegen in ieder geval langer bij Bloemenstroom 
te blijven: “Meestal zit mijn vader pas om elf uur in de 
taxi en die rijdt om drie uur alweer voor om hem thuis te 
brengen. Zo krijgt mijn moeder nog nauwelijks rust.” 

Twee keer per week is Lonneke bij haar ouders, dan 
doet ze hier en daar een klusje en stopt ze de medicij-
nen van haar vader in bakjes. Haar ouders zijn soms 
ongeduldig naar elkaar. Ze kunnen botsen over nik-
sige dingen als een kopje naar de gootsteen brengen. 
Aan de andere kant begrijpt Lonneke dat haar moeder 
moeite heeft met haar zorgtaken: “Ze had zich haar 
oude dag anders voorgesteld. Dat schuurt weleens, 
daar zit ik dan tussen. De zorgverleners raden me 
aan: blijf je eigen leven leiden. Mijn moeder vindt ook 
dat ik moet loslaten. Maar ik zie soms dingen uit de 
hand lopen. Wie doet er dan iets?”

Lonneke bepleit thuiszorg om haar vader te helpen 
met douchen en aankleden. Agathe wil dat zo lang 
mogelijk zelf doen. Het is de generatie, denkt de 
dochter: “Mijn moeder heeft haar hele leven voor 
anderen gezorgd en mijn vader weet niet beter 
dan dat alles voor hem wordt gedaan. We plagen 
hem weleens: ‘Pa, je kunt best zelf de krant halen.’ 
Gelukkig genieten ze ook van het samenzijn, van een 
wijntje op zaterdagavond, zelfs al gaat alles voetje 
voor voetje.” 

 VOGELENZANG 

 BLOEMENDAAL 

Rollen 
draaien 
om

De vader van Lonneke 
Oostdam heeft steeds meer 
zorg nodig. Zij ondersteunt 
haar moeder daarbij, maar 

ze wil zich niet opdringen. Een 
dilemma van veel kinderen 

met ouders op leeftijd.
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Om in het bijzijn van Dini (74) het ‘d-woord’ te 
vermijden, zet Sybren (72) een fi lm over jonge 
katjes voor haar op. Dan kan hij in de werkkamer 
over hun situatie praten. Voordat hij de fi lm start, 
waarschuwt hij haar voor het lawaaierige intro: 
“Anders schrikt ze.”

Na de beroerte kon Dini de rechterkant van haar 
lichaam minder goed bewegen. Dat trok bij, maar 
spreken en schrijven bleven problematisch. Een jaar 
of zes geleden volgde vasculaire dementie. Sinds-
dien kan Dini nauwelijks meer praten en begrijpt 
ze veel dingen niet. Sybren: “Iets eenvoudigs als 
‘Kom je eten?’, dringt niet tot haar door. Ik pak dan 
haar hand en neem haar mee naar de tafel.” Hij 
ziet haar ontreddering op momenten dat ze zich 
realiseert dat er iets mis is, andere keren lijkt ze 
tevreden in de leegte. 

Ze heeft een indicatie voor opname, maar Sybren 
houdt Dini zo lang mogelijk thuis. Doordeweeks ko-
men twee professionele verzorgers van ‘Saar aan 
Huis’ vier halve dagen, zijn zwager en schoonzus 
zijn er op donderdag. Sybren noemt zijn vrouw een 
lieve zieke, wat niet wil zeggen dat hun dagelijks 
leven eenvoudig is. Dini is bang voor de stofzuiger. 
Haar verschonen geeft gedoe omdat ze snel in 
paniek raakt. Soms overvalt Sybren het gevoel dat 
hij niet goed genoeg voor haar kan zorgen: “Dat 
ze misschien oorpijn heeft zonder dat ik het weet.” 

Op de gang gaat een deur open, Dini wil naar 
buiten. Sybren snelt naar haar toe: “Het is koud 
zonder jas, Dineke.” Met zachte hand leidt hij 
haar terug naar de huiskamer. Even later: “Ik luister 
altijd met een half oor naar wat er gebeurt, ook 
’s nachts. Daardoor kan ik me moeilijk op eigen 
dingen concentreren.” 

Dini geniet van autoritjes langs de boulevard, op 
de terugweg een ijsje eten en broodjes halen bij 
de bakker. Zulke lichtpuntjes koestert Sybren: “Al 
vijftig jaar speel ik een liedje voor haar op de 
gitaar. Zodra ze de eerste klanken hoort, begint ze 
te stralen.” Wat hij voor haar doet, ervaart hij niet 
als last: “Het gemis zit in wat we niet langer samen 
kunnen. De vrouw met wie ik leefde verdwijnt 
geleidelijk. Ondanks de geweldige steun van onze 
kinderen, familie en verzorgers, allemaal heel lief, 
voel ik vaak dat ik er alleen voor sta.”

 AERDENHOUT 

Alleen met
z’n tweeën
Vorig jaar waren Dini en 
Sybren Kalkman vijftig 
jaar getrouwd. Nadat 
zijn vrouw zeventien jaar 
geleden een beroerte 
kreeg, werd hij van 
echtgenoot haar verzorger. 
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Van huis naar thuis

KOK Makelaars 
Al 30 jaar in Overveen

www.kokmakelaars.nl

Wij zijn kleinschalig en ons team 
heeft een persoonlijke benadering, 

Onze uitdaging hierbij is om telkens 
weer tot een goed eindresultaat te 
komen, of het nu gaat om aankoop, 
verkoop of de taxatie van een woning.

Dike Jager 
Gecertifi ceerd makelaar
taxateur

Bloemendaalseweg 245 
2051 GC Overveen
023 - 541 00 41 
overveen@kokmakelaars.nl

Hoge Duin en Daalseweg 6 
2061 AG Bloemendaal
T 023-525 11 62
restaurant@uitkijk-kopjebloemendaal.nl
www.restaurantdeuitkijk.nl

Geniet van ons verrassende uitzicht 
over de prachtig duinen. 

Voor uw borrel, lunch, diner of 
compleet verzorgde bijeenkomst 

passend bij uw wensen.

BNR5 Uitkijk.indd   1 23-04-16   14:43

ONDANKS WAT EXTRA ZORG IN DE THUISSITUATIE NOG 
ZOLANG MOGELIJK GENIETEN VAN HET LEVEN. 

Neem gerust contact op voor meer informatie:
Bloemendaalseweg 163
2061CJ Bloemendaal
023-2010247
www.prestigezorg.nl

PRESTIGE 
ZORG

Neem gerust contact op voor meer informatie:
Bloemendaalseweg 163Bloemendaalseweg 163
2061CJ Bloemendaal

Neem gerust contact op voor meer informatie:Neem gerust contact op voor meer informatie:Neem gerust contact op voor meer informatie:Neem gerust contact op voor meer informatie:
Bloemendaalseweg 163Bloemendaalseweg 163Bloemendaalseweg 163Bloemendaalseweg 163Bloemendaalseweg 163
2061CJ Bloemendaal
023-2010247
www.prestigezorg.nlwww.prestigezorg.nlwww.prestigezorg.nlwww.prestigezorg.nlwww.prestigezorg.nlwww.prestigezorg.nlwww.prestigezorg.nl

ONDANKS WAT EXTRA ZORG IN DE THUISSITUATIE NOG 
ZOLANG MOGELIJK GENIETEN VAN HET LEVEN. 

Prestige zorg verzorgt thuiszorg in Bloemendaal Prestige zorg verzorgt thuiszorg in Bloemendaal 
en omstreken. We zijn een kleinschalige zorg-en omstreken. We zijn een kleinschalige zorg-
organisatie waar de nadruk op goede zorg ligt. organisatie waar de nadruk op goede zorg ligt. 
Dit kan in de vorm van verpleging, verzorging, Dit kan in de vorm van verpleging, verzorging, 
huishoudelijke zorg maar ook uitstapjes naar huishoudelijke zorg maar ook uitstapjes naar 
bijvoorbeeld musea, koffi ehuisjes of het strand.bijvoorbeeld musea, koffi ehuisjes of het strand.

Wij overleggen graag met u hoe u de zorg wilt invullen en 
denken hierin met u mee! Doordat wij een kleinschalige 
organisatie zijn kunnen wij aan onze klanten zoveel 
mogelijk een vast team toewijzen. Dat is wel zo plezierig 
en vertrouwd. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en u heeft 
altijd één contactpersoon aan wie u vragen kunt stellen en 
uw wensen kunt voorleggen.
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SAAR AAN HUIS
In het verleden warmden medewerkers van de thuiszorg wel-
eens een maaltijd op voor cliënten. Allemaal wegbezuinigd: 
wandelen, was ophangen, dat moet de familie regelen. De 
behoefte aan zorg en ondersteuning thuis groeit explosief, 
volgens Sabine Blom van Assendelft. Dat was voor haar aan-
leiding om Saar aan Huis op te richten, een organisatie die 
professionele mantelzorg verleent aan ouderen. “Ons werk 
vult de thuiszorg aan,” vertelt ze, “vaak ook zijn we de linking
pin tussen alle zorgverleners omdat we als eerste signaleren 
dat mensen achteruit gaan.” De ondersteuning hangt af van 
iemands ziektebeeld, van wat de familie kan en ook van hob-
by’s of interesses. “Wij zoeken een Saar die bij de persoon 
past”, aldus Sabine. “Klanten zien dus iedere keer dezelfde 
begeleider. Vooral voor mensen met dementie is een vertrouwd 
gezicht belangrijk.”

Saars zijn dames, en enkele heren, die de verantwoordelijk-
heid voor het welzijn van een klant op zich nemen. Mensen 
met levenservaring die kijken naar het geheel in plaats van een 
lijstje af te vinken. Sabine: “Met een Saar ga je bijvoorbeeld 
door je zomerkleding heen. Of na het overlijden van de partner 
neem je samen de persoonlijke spullen door.” Een Saar onder-
steunt in de breedste zin van het woord. Dat varieert van licht 
huishoudelijk werk tot meegaan naar het ziekenhuis en de post 
ordenen. Saar aan Huis is actief in heel Bloemendaal.

ONTMOETINGSGROEP BLOEMENSTROOM
De voormalige boekwinkel in Bloemendaal is veranderd 
in een kleurrijke, uitnodigende ontmoetingsplek voor 
kwetsbare ouderen en hun familie en vrienden. Ont-
moetingsgroep Bloemenstroom telt inmiddels meer dan 
dertig ‘clubleden’. Maar de koffi e staat ook klaar voor 
wie eens vrijblijvend wil binnenlopen.
Coördinator Mireille Oosterhof: “Bij Bloemenstroom 
gaan we anders om met kwetsbaarheid en vergeetach-
tigheid. Ouderen kunnen daardoor zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Plezier en gezelligheid staan in de 
ontmoetingsgroep voorop. Iedereen kan op zijn of haar 
eigen manier genieten van de dingen die we onderne-
men, bijvoorbeeld op het gebied van zang, dans, kunst, 
cultuur, bewegen en creativiteit. De sfeer is ontspannen 
en informeel. Samen met de medewerkers en vrijwilli-
gers uit het dorp kijken we naar wat de deelnemers nog 
wél kunnen. Er valt een wereld te ontdekken, ook als je 
kwetsbaar bent.”

Bloemenstroom is vier dagen per week open voor ou-
deren met een zorgindicatie. De ontmoetingsgroep is 
een samenwerking van Stichting Zorgbalans en Welzijn 
Bloemendaal. “Bij Bloemenstroom hoeft niets en kan bij-
na alles”, aldus Mireille. “Je mag hier altijd jezelf zijn. 
Ieder mens is uniek en voegt iets toe.”

ZORG IN DE BUURT

De geduldige fase Heel blij zijn ze, Agnes Snoep-
Mook en Meeus Snoep, dat ze 
tijdig zijn verhuisd naar een 
seniorenappartement. Omdat 
haar man geheugenproblemen 
heeft, zorgt Agnes voor hen 
samen.

Wanneer de mantelzorg begon, daar moet Agnes 
(84) over nadenken. Ze deed altijd al veel in huis 
omdat Meeus (90) als docent Engels druk was met 
school. Dan alsnog: “In 2004 is hij gevallen met de 
fi ets.” Tegen haar man: “Toen brak je je heup, weet je 
nog?” Autorijden ging daarna niet meer, lopen werd 
moeilijker en gaandeweg ontdekte ze dat hij steeds 
vaker gedesoriënteerd raakte. “Als we in een hotel 
overnachtten, liet ik ’s nachts een lichtje aan zodat 
hij de badkamer kon vinden.” Meeus reageert licht 
wrevelig: “Daar ben je toch ook niet gewend met zo’n 
kort verblijf?”

Zeven jaar geleden verhuisde het echtpaar naar een 
appartement in een seniorencomplex. Op de bovenste 
etage kunnen bewoners naar de kapper, de pedicure 
en naar fysiotherapie. Agnes doet aan gymnastiek in 
de fi tnessruimte. Hoewel ze er best vaker op uit zouden 
willen, zijn beide echtelieden veel thuis. Agnes blijft 
nog wel haar boekenclub trouw. En voor een museum-
bezoek met een ander vrouwenclubje is ze meestal 
een paar uur van huis. Een professionele begeleidster 
blijft dan bij Meeus. Agnes: “Zij zet koffi e, strijkt wat 

en meestal gaat ze met mijn man een eindje om.” Op 
haar vraag: “Toch gezellig hè, met Stephanie?”, knikt 
hij instemmend.

Agnes heeft iets tegen het woord mantelzorger. “Ik ben 
het natuurlijk wel”, beaamt ze, “maar ik moest het echt 
aan mezelf toegeven, vond het zo’n gezeur.” De zorg 
valt haar soms zwaar, vooral als ze moe is. Dan kan 
ze uitvallen tegen haar man. “Heb je daar last van?”, 
wil ze van Meeus weten. “Nee hoor, het is weleens ge-
beurd, maar ik kan me niet herinneren wat je zei. Het 
gaat altijd in goede stemming.” Zij lacht: “Dat brengen 
we dan toch nog op met z’n tweeën.”

Toen haar moeder lang geleden dementeerde, had Ag-
nes daar grote moeite mee. “Als Meeus iets niet weet 
en ik moet het zeggen, ben ik de vierde keer nog even 
vriendelijk. Ik heb meer geduld tegenwoordig. Dat is 
prettig, voor ons allebei. We zijn op een leeftijd dat 
niet alles meer hoeft.” Hun dochters staan hen met raad 
en daad terzijde. Mensen van de thuiszorg helpen 
Meeus drie keer per week met douchen, de kleinkinde-
ren komen nu en dan. “Wat heb ik dan te klagen?”

 BENNEBROEK 

In deze regio bieden allerlei organisaties zorg, gezelschap of 
een dagbesteding aan. Een greep uit het zorgaanbod in de 
regio:
-  ‘Thuis bij Mendlik’ in Aerdenhout. Dit huiskamerproject 

richt zich op ouderen die thuis wonen en behoefte hebben 
aan gezelschap. Open op maandag en vrijdag voor koffi e, 
lunch en bijvoorbeeld wandelen of muziek luisteren. 

-  Op een zorgboerderij kunnen mensen met een beperking 
of beginnende dementie bijvoorbeeld meehelpen in 
de moestuin of dieren verzorgen. Stichting 
Zebra-Zorg in Vogelenzang, De Groeierij in 
Beverwijk, Moestuin Leyduin tussen Bennebroek 
en Heemstede

-  ‘Vorm op maat’ in Overveen, een werkplaats annex 
winkel waar mensen werken met een lichamelijke 
beperking, chronische ziekte of niet-aangeboren 
hersenletsel. Vorm op maat verzorgt grafi sche producties en 
bedrijfsmatige opdrachten. 

-  De Wmo-raad adviseert de gemeente over zorg, 
bijvoorbeeld voor ouderen en mensen met een beperking. 
Inwoners kunnen bij de raad onderwerpen aandragen 
waar bestuurders zich volgens hen over moeten buigen. Het 
gaat om algemene zorgonderwerpen, de raad behandelt 
geen individuele dossiers of klachten. 
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