NOMINATIE EER GENOEG VOOR LOES SCHNEIDER
“Ik doe het niet alleen, maar met een hele groep mensen om me heen”
BREDA – Voor Loes Schneider was de nominatie voor de Vrijwilligerspenning 2009 al
eer genoeg. Voor haar is het belangrijk dat er aandacht is voor haar werk voor Stichting
Terp, Ypsilon en het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II – Heden. Rode draad in
haar leven, haar werk én haar vrijwilligerswerk is het kweken van begrip voor mensen
die misschien nèt even anders leven en daardoor in een underdogpositie terecht zijn
gekomen.
Door Joyce van Zijl
“Ik heb wat moeite met al die aandacht voor mij als persoon die je op zo’n avond krijgt”,
vertelt ze.”
Aandacht
“Het gaat niet om mij en bovendien doe ik dat werk samen met anderen. Maar de avond is me
goed meegevallen, het was heel informeel met een leuke presentatie en ik was echt opgelucht
dat ik niet gewonnen had. Maar ik vind het wel heel fijn dat deze nominatie weer wat
aandacht oplevert , vooral voor Ypsilon en de Terp.”
Mensen met schizofrenie
“Je leest vaak: hij is schizofreen, daar wordt ik echt nijdig over. Iemand ís geen schizofreen,
hij of zij heeft schizofrenie. Je hebt die verschrikkelijke rotziekte, je bént hem niet. De
beeldvorming rond schizofrenie is toch al vaak zo negatief, dat is niet eerlijk. Mensen hebben
vaak zonder enige vorm van kennis hun oordeel klaar, dat is iets waar ik absoluut niet tegen
kan. Het is een ernstige ziekte die vaak ook ongeneeslijk is, maar er is tegenwoordig ook hoop
door betere medicatie. Bovendien: het zijn en blijven ménsen, met ook hun hele lieve kanten.
Ze verdienen gewoon een eigen, goede plek in onze samenleving, net als ieder ander.”
Schrijnend
“Ik heb zelf een dochter met schizofrenie en heb aan den lijve ondervonden hoe moeilijk dat
is. Zij hebben meestal dezelfde wensen als wij: studie, werk, relatie, gezin. En dat blijkt dan
door deze ziekte heel erg moeilijk te realiseren, dat levert heel veel verdriet op. Daarnaast is
de woonsituatie vaak erg schrijnend. Door mijn werk voor Ypsilon, een vereniging voor
psychose en schizofrenie, heb ik veel contacten gekregen door heel het land. In de periode dat
veel ouders begeleide woonvormen gingen realiseren voor hun kinderen met een beperking
zei iemand tegen mij: waarom ga jij dat niet doen voor mensen met schizofrenie?”
De Terp
“Ik heb dat idee een paar jaar laten sudderen tot ik er rijp voor was, “ lacht Loes. “Ook mijn
dochter werd nogal eens van afdeling naar afdeling geschoven, zat echt niet op haar plaats.
Samen met andere ouders heb ik toen het initiatief genomen voor de Terp, een woonvorm
waar 12 mensen met schizofrenie min of meer zelfstandig kunnen wonen. Ze hebben elk hun
eigen appartement, hun eigen voordeur, daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte en er
is 24-uurs zorg aanwezig. De zorg wordt verleend door ASVZ, WonenBreburg heeft het
appartementencomplex gebouwd.”
Uit taboesfeer

Het complex staat in het Ginneken, onlangs werd er een inloopdag gehouden. “Onze
bewoners zijn er vanaf februari dit jaar langzaamaan gaan wonen, het kost hen ook tijd om te
wennen. Nu dat gbeurd is was het tijd voor een inloopdag. Wij hebben heel bewust gekozen
voor bewoners die niet verslaafd zijn, een harde keuze, want daarmee sluit je een grote groep
anderen uit. Maar dit is het eerste project en dan moet je ook realistisch zijn, het moet gewoon
slagen. “
Onbekend is onbemind
“ Ik heb geleerd dat deze mensen zó puur zijn, ik hou echt van onze bewoners, ik ben gewoon
stapelgek op ze! Ik was vroeger best een angsthaas, liep een bochtje om voor een zwerver,
maar zie nu de mens er achter. Dat zou iedereen moeten proberen, je kunt het leren door je in
mensen te verdiepen.”
Tweede wereldoorlog
Naast haar vele werk voor Ypsilon en de Terp is Loes ook actief voor het Landelijk Steunpunt
Gastsprekers WO II-heden. “Dat is iets heel anders. Door over mijn toch wel bijzondere
oorlogsverhaal en alles wat daaruit is voortgekomen te vertellen op bijv. scholen probeer ik
over te brengen dat we, als we elkaar maar durven leren kennen, prima met elkaar door het
leven kunnen gaan.”
Meer informatie vindt u op www.stichting-terp.nl , www.ypsilon.org,
www.steunpuntgastsprekers.nl

