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Maarten Venderbosch
Schalkwijk

De ‘Droom van Schalkwijk’ vindt
zijn oorsprong bij Daan, een knul van
19 jaar oud. Toen Daan werd geboren,
kregen zijn ouders te horen dat hij
vermoedelijk het leven van een kas-
plantje zou moeten leiden.

Maar nu is Daan een vrolijke
knaap. Een echte ‘buitenjongen’, zegt
zijn moeder Sandra Uijterwaal. ,,Hij
houdt ontzettend veel van dieren. Je
kan hem geen groter plezier doen
dan hem lekker buiten laten spelen
bij de geitjes en de kippetjes.’’

Daan werd geboren met micro-
cephalin. Dat wil zeggen dat zijn her-
senen beperkt zijn aangelegd. Daar-
door is er veel dat Daan níet kan. Zo-
als praten. Of zelfstandig eten. Vijf
keer per dag krijgt hij daarom sonde-
voeding toegediend. Daan is ook in-
continent. Zijn verstandelijke ont-
wikkeling laat zich vergelijken met
die van een kind van een jaar.

Zwaar
De 24 uurszorg die Daan nodig heeft,
rust zwaar op de schouders van San-
dra, haar man Simon en - in mindere
mate - ook op die van zijn twee jon-
gere zusjes. ,,Op de meiden doen we
zo min mogelijk een beroep’’, zegt
hun moeder. ,,Zij moeten vooral hun
eigen leven kunnen leiden.’’

De droom van een fijn, zo comfor-
tabel mogelijk en vooral gelukkig le-
ven voor Daan uitte de Schalkwijkse
voor het eerst op dagcentrum de We-
teringhoek van Reinaerde in Houten.
Daan is daar op doordeweekse dagen
te vinden. Sandra zit er in de cliën-
tenraad. Ze leerde er ouders van an-

De ouders van vier ernstig gehandicapte
kinderen delen een droom: een veilige, vriendelijke
en groene omgeving bouwen waar hun kinderen de
rest van hun leven kunnen wonen. In Schalkwijk lijkt
die droom werkelijkheid te gaan worden.  

Veel zorg komt
op ons neer,
als haar
ouders. Dat
valt ons steeds
zwaarder.
Want Charlie
wordt groter
en sterker
–Berna Hunfeld

▲ De zes ouders op de plek waar de nieuwe voorziening moet komen.
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SCHALKWIJK OUDERS WILLEN EEN VEILIGE EN GROENE OMGEVING BOUWEN  

Droomplek
voor vier
gehandicapte
kinderen

dere ernstig gehandicapte kinderen
kennen. Met hen deelde ze vergelijk-
bare problemen en ervaringen. 

Zoals Bart en Berna Hunfeld uit
Tull en ’t Waal. Hun dochter Charlie
is 18 jaar oud en werd geboren met
het Angelman Syndroom. Praten kan
ook zij nauwelijks. Ze heeft de ver-
standelijke ontwikkeling die hoort
bij een kind van anderhalf tot 2 jaar.

Snel afgeleid
Moeder Berna: ,,Charlie is heel snel
afgeleid. Ze wil ook voortdurend
worden uitgedaagd. Haar drie oudere
zussen zijn het huis uit. Dat vindt ze
hartstikke saai. Charlie is enorm ge-
fixeerd op eten. Dat wil ze de hele
dag door, wij moeten daar voortdu-
rend alert op zijn. Je kunt haar ge-
woon geen minuut alleen laten. Veel
zorg komt op ons neer, als haar ou-
ders. Dat valt ons steeds zwaarder.
Want Charlie wordt groter en ster-
ker. Daar staat tegenover dat wij
steeds minder energie overhouden
om telkens weer de zorg en de aan-
dacht te bieden die zij nodig heeft.’’

Simon en Sandra, Bart en Berna,
plus de ouders van nóg twee gehan-
dicapte kinderen van dagcentrum De
Weteringhoek hebben elkaar gevon-
den in de diepe wens een woonvoor-
ziening te realiseren waar hun kinde-
ren onder de meest optimale om-
standigheden kunnen wonen zolang
ze leven - en die henzelf ontlast. ,,Zo-
dat we niet omvallen’’, zegt Berna.

Sandra: ,,Vergis je niet. De continue
zorg voor een ernstig gehandicapt
kind is enorm zwaar. Het is niet voor
niets dat veel ouders het tenslotte
niet meer bolwerken en besluiten
hun kind toch uit huis te plaatsen.

Hoezeer ze dat ook wilden voorko-
men.’’

Dagcentrum De Weteringhoek is
in dat licht bezien enorm belangrijk.
Berna: ,,Tot hun 18de levensjaar staan
er twee begeleiders op zeven kinde-
ren in de groep. Dan is er ruimte om
dingen met elkaar te doen en te on-
dernemen. Na hun 18de, als ze vol-
wassen zijn geworden, staan er nog
maar twee begeleiders op een groep
van veertien. Voor nog iets nieuws
leren, voor educatie, is er dan veel
minder tijd en gelegenheid.’’ De ou-
ders die de Droom van Schalkwijk
koesteren, gunnen hun kinderen

méér. Sandra: ,,Het is voor een echte
buitenjongen als Daan niks om veel
tijd binnen te moeten doorbrengen
in zo’n grote groep. Hij heeft juist
groen, ruimte, diertjes en een zo
groot mogelijke vrijheid om zich
heen nodig, om zich gelukkig te kun-
nen voelen.’’

Wat Daan aanvankelijk ook niet
kon, was lopen. Toen hij 6 jaar oud
was, verhuisde het gezin vanuit
Utrecht naar een boerderij in Schalk-
wijk. Daar, zegt Sandra, kreeg zijn
ontwikkeling direct een nieuwe im-
puls. Vooral de trampoline in de ach-
tertuin bleek een gouden greep.
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UTRECHT Het zal je maar gebeu-
ren. Ben je in de vakantie lekker
met je kinderen aan het zwemmen,
kijk je opeens tegen masturberende
mede-recreanten aan. Het over-
kwam meerdere moeders en kroost
op 26 juli van het vorig jaar.

De gezinnetjes waren op een
warme dag aan het zwemmen in de
Maarsseveense Plassen, toen ze
opeens twee mannen met zichzelf
zagen spelen. Twee dames sloegen
alarm en schakelden de politie in.
Ze beschreven een van de daders als
‘een blonde man van 1 meter 90
met gespierd lichaam, een bloem-
potkapsel en een tas van de Action’.

Poedelnaakt
De agenten die erop af werden ge-
stuurd, troffen allereerst de tas aan,
doorzochten die en vonden daarin,
naast autosleutels, telefoon en kle-
ding ook vijf dildo’s. Na een minuut
of twintig kwam een man die vol-
deed aan genoemde beschrijving
poedelnaakt uit de bosjes wande-
len. Na het zien van de in blauw ge-
klede dienders besloot hij om te ke-
ren en het hazenpad te kiezen.

De informatie die in de tas te vin-
den was, bracht de agenten naar de
voordeur van de ouders van de ver-
dachte, bij wie de 41-jarige man uit
Utrecht nog woont. Dat hij die be-
wuste dag aan de Maarsseveense

Plassen verbleef, ontkende hij niet
tegen de agenten. Maar hij was daar
om zich anaal te bevredigen met
een of meer van de vijf dildo’s, niet
om zich en plein public af te trek-
ken. Hij had andere, wel rukkende
mannen zelfs weggestuurd, maar
werd daarna onterecht door een
paar boze vrouwen aangesproken.
Aldus zijn verklaring.

De rechter brengt onder de aan-
dacht dat de man vaker met de po-
litie in aanraking is gekomen. Ze-
denzaken, maar ook overtredingen
van de Opiumwet en diefstal met
geweld. Positief is dat hij werk heeft
en zonder schulden is.

Toch noemt de reclassering de si-
tuatie zorgwekkend. De man komt
met justitie in aanraking, gebruikt
te veel alcohol en andere geestver-
ruimende middelen en ondertus-
sen bagatelliseert hij zijn proble-
men. Ze acht de kans op herhaling
groot.

De officier van justitie vindt be-
wezen dat de Utrechter de schennis
aan de Maarsseveense Plassen heeft
gepleegd. Ze eist 40 uur werkstraf
waarvan de helft voorwaardelijk.
Tevens moet de man, overigens niet
bij de behandeling van zijn zaak
aanwezig, zich ambulant laten be-
handelen en gebruik van alcohol is
hem voortaan verboden. De rechter
is het daar volledig mee eens.

Daan bracht er uren op door, en
leerde er langzaam maar zeker over-
eind te komen en zijn evenwicht te
bewaren. Met als gevolg, uiteindelijk,
dat hij op zijn 12de tegen ieders ver-
wachting in tóch ging lopen. 

Sandra: ,,Dat is de kern van onze
droom: de overtuiging dat een vei-
lige, landelijke omgeving het beste is
voor onze kinderen, en dat zij daarin
worden uitgedaagd zich tóch iets
meer te ontwikkelen.’’
Op papier lijkt De Droom van

Schalkwijk al zeker vier jaar werke-
lijkheid geworden. De ouders heb-
ben een eigen website opgetuigd. Er
is een Facebookpagina. De platte-
grond is al getekend. Daarop staan
drie woongebouwen voor 24 cliën-
ten. Voor de nachtzorg zijn er twee
slaapruimtes. Op het terrein komt
een eigen centrum voor dagbeste-
ding. 

Wat ook niet kan ontbreken, is een
kinderboerderijtje. Op weg naar het

Net toen de moed ons
in de schoenen begon
te zakken, wees de
gemeente ons nota
bene het mooiste
plekje in het dorp toe
– Berna Hunfeld

dagcentrum lopen straks de kinderen
door een klein park met bomen.
Berna: ,,Ze moeten de seizoenen
proeven, in plaats van busje-in-
busje-uit te moeten naar de dagbe-
steding.’’

Familiehuis
Kers op de taart wordt een familie-
huis; een soort Ronald McDonald-
huis met daarin twee kamers waar
ouders kunnen verblijven. Daar kun-
nen zij verjaardagen en feestdagen
met de kinderen vieren. 

,,Heel fijn is ook’’, zegt Berna, ,,dat
ouders elkaar hier kunnen treffen en
dat we ervaringen kunnen uitwisse-
len. Ik was nooit zo van het lotgeno-
tencontact, maar alleen al werken
aan onze gezamenlijke droom heeft
mij de afgelopen jaren geholpen op
de been te blijven - de zorg kost veel
energie, maar De Droom van Schalk-
wijk gééft ook energie.’’

Tot hun vreugde meldde de ge-
meente Houten zich onlangs met een
strook grond die beschikbaar kwam
voor de Droom van Schalkwijk.
Berna: ,,Net toen de moed ons in de
schoenen begon te zakken, wees de
gemeente ons nota bene het mooiste
plekje in het dorp toe. Dicht tegen
het dorpscentrum aan. Dat is belang-
rijk; we staan voor wederkerigheid.
Wij hopen dat het dorp ons project
wil dragen. Wij op onze beurt willen
voor het dorp doen wat we kunnen.
Al is het maar dat we al onze bood-
schappen doen bij de supermarkt,
zodat die ook kan blijven bestaan.’’

Masturberende man voor
ogen ouders en kinderen
krijgt 40 urige taakstraf

Vrijliggend fietspad
tussen Amerongen en
Wijk geen optie meer
Wim van Amerongen
Amerongen / Wijk bij Duurstede

Er komt geen vrijliggend fietspad
op de kruin van de dijk tussen
Amerongen en Wijk bij Duur-
stede. Deze wens van fietsers
blijkt volgens het waterschap niet
haalbaar.

De meerdere miljoenen die zo’n
fietspad kost zijn niet beschikbaar.
Was het geld er wel, dan zou er
volgens Jannes van Hove van
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) geen vergun-
ning voor een vrijliggend fietspad
afgegeven worden. ,,Want de dijk
zou dan extra verbreed moeten
worden. Dat heeft een te grote im-
pact op het natuurgebied in de ui-
terwaarden. Waardoor het zeker is
dat we daar geen vergunning voor
krijgen.’’

Het fietspad over de  bochtige
Lekdijk had aangelegd moeten
worden als onderdeel van de dijk-
versterking tussen Amerongen en
Schoonhoven.  

In het nieuwste ontwerp van de
dijkversterking blijft de kruin van
de dijk over de volle lengte van
Amerongen tot Schoonhoven on-
geveer 5 meter breed. De gemeen-
ten hebben afgesproken dat de dijk
overal uniform wordt ingericht als
‘fietsstraat’. Dat wil zeggen dat au-
tomobilisten door een strook mid-
den op de dijk gedwongen worden 

op de rechter weghelft te rijden en
daardoor minder makkelijk fiet-
sers kunnen inhalen. Voor moto-
ren zou het zo ook minder aan-
trekkelijk zijn om bochten af te
snijden. 

Met snelheidsremmende maat-
regelen wordt harder rijden dan
met 60 km per uur tegengegaan.
Ook daardoor zou het voor fietsers
veiliger moeten worden. Het enige
stukje dijk waar fietsers wel vrij
baan krijgen is tussen het Wijkse-
veer en de Prinses Irenesluis. Daar
komt onderaan de dijk wel een
fietspad. Net als tussen de Vrou-
wenpoort en het veer.

▲De Lekdijk bij Amerongen. 
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▲ De ouders van vier
ernstig gehandicapte
kinderen gaan bij
Schalkwijk hun droom
waarmaken: de bouw
van een eigen woon-
voorziening. Links
Berna Hunfeld,
tweede van rechts
Sandra Uijterwaal .
BRON DROOM VAN SCHALKWIJK


