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3 Assense schrikt van grote aantal kinderen dat ouders verzorgt
3 Carla Oortwijn organiseert uitje
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Door Jon van Schilt
Assen Tot haar verbijstering hoort Carla
onOortwijn uit Assen dat alleen haar woonplaats al bijna tweehonderd geregistreerdee
mantelzorgertjes telt. Kinderen, die vaak in
droeve omstandigheden de zorg voor hun vader of moeder op zich nemen. Omdat hett
moet, omdat het niet anders kan. Jonge kinorderen die erop toezien dat medicijnen worden ingenomen, die boodschappen doen,,
eten koken, schoonmaken. Kortom, die hett
gezin draaiende houden. En ook nog tijd vinden om naar school te gaan en huiswerk tee
maken. Het kind zijn schiet er vaak bij in.
Oortwijn, die net haar eigen bedrijfje Carla
Oortwijn Travel & Events heeft opgezet,
t,
loopt de mantelzorgertjes letterlijk tegen hett
lijf op de beurs ’Assen voor Assen’ voor maattschappelijk betrokken ondernemers. Zee
wordt gegrepen door de verhalen. "Ik zag een
groepje kinderen staan en wist niet wie zijj
waren. Wij zijn mantelzorgers, zeiden ze. Wee
raakten in gesprek en ik hoorde dat zij voorr
een gezinslid zorgen en dus eigenlijk niet of
veel minder buiten kunnen spelen. Veel minder kind kunnen zijn. Hoe schrijnend wil je
het hebben?"
De kinderen zijn naar de beurs gekomen
en
om aandacht te vragen voor hun positie.
e.
Oortwijn begrijpt de boodschap en is meteen
n
om. "Zij willen een uitje en ik ben goed in hett
organiseren van evenementen. Dan is 1 plus 1
al snel 2. Wat ik wil is dat ze er een dag hele-maal uit zijn. Dat ze niet hoeven te zorgen en
zich ook geen zorgen hoeven te maken."

Volgend voorjaar lijkt haar een goed moment voor het uitstapje van zoveel mogelijk
Asser mantelzorgertjes. "Ik organiseer het en
het moet financieel worden gedragen door
bedrijven in Assen. Ik ben al druk bezig met
het leggen van contacten. Het lijkt goed,
maar er is veel geld nodig."
Als het aan Oortwijn ligt, blijft het niet bij
die ene keer. "Het mooiste is natuurlijk een
stichting, die elk jaar iets leuks voor deze kinderen organiseert. Te beginnen in Assen en
later wellicht uit te breiden naar heel Drenthe of zelfs landelijk. Deze kinderen verdienen het echt om in elk geval een dag per jaar
onbezorgd kind te zijn."

Veel respect voor elkaar
Groningen Voor een ander zorgen doe je niet
vrijwillig. Het moet. Of je wilt of niet. Dat
zegt de Asser mantelzorgconsulent Anita
Aalderink. In haar bestand zitten 180 namen
van jonge mantelzorgers in de leeftijd van 8
tot 21 jaar. Het kunnen er in Assen best meer
zijn, omdat waarschijnlijk niet iedereen bekend is.
Eens per week ontvangt Aalderink een
groep mantelzorgertjes. Ze praten, spelen en
eten samen. Het valt niet mee voor een jonge
mantelzorger, weet Aalderink: "Ze kunnen
geen kind zijn. Ze dragen verantwoordelijkheid. Dat wordt van ze verwacht. Daarom
zijn deze middagen en avonden zo belangrijk. Ze voelen zich hier gelijk. We doen wel
eens ’over de streep’, het programma waarbij
persoonlijke vragen worden gesteld. Als je
die met ’ja’ beantwoordt, moet je daadwerkelijk over de streep stappen. Als hier de vraag
wordt gesteld of iemand binnen deze groep
wel eens wordt gepest, gaat niemand over de
streep. Ze hebben respect voor elkaar."

¬ Pannenkoeken van Carla Oortwijn voor de jonge mantelzorgers. Foto: Hilbrand Dijkhuizen

