
LEIDSCHE
MAANnieuwsbrief

Bewoners van Leidsche Maan 
worden gestimuleerd zo veel 
mogelijk actief te zijn. Zo 
maken ze twee keer per week 
het Máximapark schoon.
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Het Leger des Heils 
werkt aan herstel van 
het gewone leven, liefst 
middelenvrij. Voor 
sommige bewoners van 
Leidsche Maan is dat 
laatste niet weggelegd. 
Toch zetten ook zij 
belangrijke stappen 
vooruit. 
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Zesenveertig jaar is ze, in het dagelijks 
leven werkzaam in een kledingwinkel 
en recent legde ze een halve mara-

thon af. Toch wilde Conny meer. ‘Het is vier 
jaar geleden, toen ik samen met mijn zus en 
een vriendin iets terug wilde doen voor de 
maatschappij’. Dichtbij haar huis staat hostel 
Leidsche Maan en ze belde hen op. ‘Ze von-
den het heel leuk dat ik belde, maar zo kort 
van te voren, terwijl niemand me hier kende: 
dat vonden ze geen goed idee.’ Maar een paar 
weken later was het dan toch zover. Conny 
ontmoette Abdel, vrachtwagenchauffeur in 

ruste die al vier jaar bij het Leger des Heils 
woont. ‘Abdel hield niet van hardlopen maar 
wel van wandelen. Dat sprak mij wel aan!’ ver-
telt Conny. Abdel vult haar aan: ‘ik loop alleen 
hard als er een zwaailicht achter me aanzit. 
Althans, vroeger’

Foute cirkel
Voordat Abdel een drugsverslaving ontwik-
kelde, was hij internationaal vrachtwagen-
chauffeur. Toen zijn moeder overleed, ging 
zijn vader terug naar Marokko. Ineens stond 
Abdel op straat. ‘Nadat ik op straat terecht 
kwam, leefde ik maanden in de cabine van 
mijn vrachtwagen’ vertelt Abdel.  ‘Zo kwam ik 
bij de meiden van de Europalaan terecht. Van 
het een kwam het ander en uiteindelijk was ik 
bijna doorlopend onder invloed van coke en 

crack. Na een tijdje heb ik mezelf laten ontslaan, 
want ik zag dat het niet zo verder kon gaan.’ 
Abdel kwam in een foute cirkel terecht waar hij 
zwart bijverdiende en verschillende keren de 
gevangenis in moest. Uiteindelijk kwam hij bij het 
Leger des Heils terecht. 

Ik kan geen acceptgiro meer zien
Aan het einde van zijn verhaal, kijkt Abdel naar 
Conny en glimlacht. ‘Ik ben haar dankbaar dat 
ze er voor me is en tijd voor me maakt.’ Conny 
vult hem aan. ‘Ik ben maar een klein onder-
deeltje, maar ik zie dat de aandacht en tijd hem 
goed doen.’ ‘Die kleine dingen, daar zit het hem 
in. Conny komt inmiddels al drie jaar langs. We 
wandelen, drinken koffie en praten over geloof, 
wat er in de wereld gebeurt en onze kijk op 
mensen. In het begin zat ik nog aan de drugs, 
maar het licht is steeds lichter geworden. Eerst 
keek ik vooral naar beneden en nu kijk ik om-
hoog. Ik heb nu zelfs geen schulden meer! Ik kan 
echt geen acceptgiro meer zien’, lacht Abdel. 

Tijd voor een volgend level
Inmiddels heeft Abdel een inburgeringscursus 
gevolgd. ‘Eigenlijk woon ik al heel lang in Ne-
derland, maar nam ik daar nooit de moeite voor. 
Over drie weken krijg ik een huisje en binnenkort 
begin ik weer als vrachtwagenchauffeur.’ Dat 
Abdel verhuist zegt niets over de toekomst van 
de vriendschap tussen Abdel en Conny. Conny: 
‘Ik kan me niet voorstellen dat ik geen contact 
meer heb met Abdel. We zijn maatjes voor het 
leven geworden. Abdel beaamt wat Conny zegt. 
‘Conny is onderdeel geworden van mijn steun-
netwerk. De bewoners hier zijn gebruikers, maar 
mede door Conny’s peptalks, de steun van de 
medewerkers van Leidsche Maan en de positi-
viteit die ik in me heb, ben ik niet langer een van 
hen. Het is tijd voor het volgende level, tijd om 

het hostel achter me te laten en een nieuw 
leven te beginnen.’  

Het licht 
is steeds 
lichter 
gewordenAbdel en  

Conny

De bewoners van Leidsche Maan hangen samen in de hal als er een vrolijke vrouw binnenkomt. 
Ze wordt hartelijk begroet en maakt met een enkeling een korte babbel. Die vrouw, dat is Conny. 
Sinds enkele jaren is ze het maatje van Abdel, een inmiddels ex-drugsverslaafde die over drie 
weken een eigen appartementje krijgt. 

‘Vergis je niet, 
het kan iedereen 

overkomen!

Ook maatje worden? Neem contact op met Myrthe Peters 
via myrthe.peters@legerdesheils.nl of 06 - 25765573

Heeft u vragen of wilt u iets met mij delen? Mail  
rachel.van.leeuwen@legerdesheils.nl of bel 06 - 25765538

WELKOM bij Hostel Leidsche 
Maan. Al geruime 

tijd zijn wij gevestigd aan de W.F. Hermansstraat 
in Utrecht en graag geven wij u, als buurtbewo-
ner, een kijkje in onze keuken door middel van 
verhalen en weetjes. Op deze manier hopen wij 
u kennis te laten maken met ons dagelijks werk 
en onze bewoners een gezicht te geven. 

Hostel Leidsche Maan is een tussenstation: 
we hebben de afgelopen jaren veel bewo-

ners zien doorstromen naar een eigen woning. 
Iedere bewoner heeft een eigen verhaal en een 
eigen traject wat hij/zij doormaakt. Veel van hen 
hebben een zwaar leven. Ze kunnen moeilijk 
meekomen met dingen die voor veel mensen 
heel gewoon zijn. Ook zij hebben mooie kanten, 
die echter maar weinig gezien worden. Vaker 
merken zij dat ze al veroordeeld zijn voordat ze 
iets hebben kunnen zeggen. Elke keer dat ie-
mand weer op het goede pad komt, is voor ons 
het bewijs dat we door moeten gaan. Wij zijn er 
voor mensen zonder helper! 

Onze medewerkers werken met passie en ik 
ben dan ook trots op ons hostel: de bewo-

ners, het team, de vrijwilligers maar ook onze 
buurtbewoners en de samenwerking met andere 
partijen zoals de politie en de gemeente. Door-
dat we nauw samenwerken en goed op elkaar 
ingespeeld zijn werken we aan het creëren van 
een veilige leefomgeving. 

Bij Leidsche Maan delen we het leven met 
elkaar, creëren we veiligheid en halen we het 

beste in de ander naar boven. Het is mijn passie 
om een sfeer te creëren waarin we bewoners de 

ruimte geven om zichzelf te zijn, 
zodat hij/zij zich kan ontwikkelen. 
We werken herstel- en relatie-
gericht en zijn op zoek naar de 
kracht van de ander.

Rachel van Leeuwen
Locatiemanager Leidsche Maan



WIST JE DAT…
…het label 50|50 van het Leger 
des Heils werkt aan zinvolle en 
arbeidsmatige dagbesteding en  
re-integratie op de arbeidsmarkt 
…………………………………………

Bewoners van Leidsche Maan worden gestimuleerd zo veel mogelijk 
actief te zijn. ‘Daarbij wordt per persoon gekeken naar wat 

haalbaar is’, zegt werkcoach José de Haan. ‘Voor sommigen is het 
al heel wat om bijvoorbeeld dagelijks de vaatwasser leeg te halen, 
anderen kunnen buitenshuis aan de slag. Deelnemers worden 
arbeidsmatig geactiveerd via 50|50, een onderdeel van het Leger des 
Heils. Voor hun inzet krijgen ze een kleine vergoeding. Ze werken 
onder meer in de horeca en in de groenvoorziening, altijd met een 
vaste werkbegeleider. We hebben bewust voor het Máximapark 
gekozen omdat we voor de buurt willen dat het hier schoon is. 
Mensen waarderen het dat onze bewoners zich hiervoor inzetten.’ 

H et is maandagmorgen, half-
tien. Een groepje mensen 
verzamelt zich voor de ingang 

van Leidsche Maan. Berry met de 
bakfiets en Angela op de scoot-
mobiel. In de door het Rabobank 
Dichtbijfonds gesponsorde bakfiets 
liggen de gele hesjes, de prikstokken 
en een grote thermoskan met koffie. 
Die heeft bewoner Abdel eerder die 
ochtend klaargemaakt, het is zijn 
vaste taak. Abdel loopt binnen al 
met een prikstok rond. ‘Ik ben een 
prikker’, gnuift hij, om er meteen 
achteraan te zeggen: ‘maar dat mag 
ik alleen zeggen!’ 

Diep gat
Na een rumoerig kwartiertje is 
iedereen present en vertrekt de 
groep richting het park. Het is nu al 
bloedheet, maar ‘gaat niet, bestaat 
niet’, zegt Frits wijzend op het 50|50 
T-shirt dat hij draagt. ‘We hebben 
een naam hoog te houden.’ Angela 
zet haar scootmobiel op standje 
turbo en speert naar JWP, die voor-
oploopt. Ze komt op een centimeter 
van zijn enkel slippend tot stilstand 
en prikt daar een chipszakje op. ‘Ze 
is mijn ex’, lacht JWP, terwijl Angela 
weer wegscheurt naar een nieuwe 
target. ‘We hebben elkaar ooit ont-
moet in de laagdrempelige opvang 
aan de Nieuwegracht.’ JWP gaat van-
daag voor het eerst mee, vertelt hij 
even later. Je ziet het niet aan deze 

goedgemutste veertiger, maar de 
week ervoor zat hij nog met serieu-
ze zelfmoordgedachten in zijn flat. 
Het is te danken aan zijn ambulant 
begeleider dat hij nu weer onder de 
mensen is. Het leven van JWP liep 
fout nadat zijn zwangere vriendin 
verongelukte. Bij het Leger des Heils 
kickte hij af en schopte het zelfs tot 

gecertificeerd ervaringsdeskundige. 
Maar door een nieuwe tegenvaller 
op liefdesgebied viel hij recent weer 
terug. Vrienden heeft hij niet – ‘al-
leen gebruikers, maar dat zijn geen 
vrienden’ – en dan val je zomaar 
weer in een diep gat. 

Temperament
In de achterhoede breekt tumult uit. 
Een bewoner probeert een sigaretje 
te bietsen van een stel hoveniers. 
Dat is echter not done, horen we 
uit diverse monden in niet mis te 
verstane bewoordingen. ‘Ja, met 
het temperament zit het wel goed’, 
grijnst begeleider Koen als hij de 

rust weer heeft hersteld. Een 
vader met drie jonge kinderen 
fietst vriendelijk groetend voorbij. 
‘Hallo meneer koekepeer’, roept 
Abdel tegen een jongetje. 
Aangekomen in het park is het 
tijd voor de eerste stop. Eens per 
maand mogen ze gratis koffie-
drinken in het restaurant, maar 
vandaag pauzeert de groep in 
de schaduw onder de bomen. 
Angela parkeert haar scoot-
mobiel midden op het pad. Ze 
heeft weinig energie omdat haar 

longen naar de knoppen zijn. Het 
sigaretje dat JWP haar aanbiedt, wei-
gert ze maar vijf minuten later wordt 
de verleiding toch te groot. 
Abdel vertelt dat hij de komende 
maand na vier jaar uit Leidsche 
Maan vertrekt omdat hij een wo-
ning toegewezen heeft gekregen. 
De ex-vrachtwagenchauffeur heeft 
zijn schulden afbetaald en diverse 
examens gehaald, waaronder z’n 
inburgeringsexamen. Hij is nu offici-
eel Nederlander. ‘Toen je nog Ma-
rokkaan was, vergat je de koffiemelk 
nooit’, roept Frits door zijn verhaal 
heen. Abdel wil z’n oude beroep 
weer oppakken. ‘Gewoon een rondje 
om de kerk hoor, niet meer interna-
tionaal’, zegt hij. Want dan wordt de 
verleiding cocaïne te gebruiken weer 
veel te groot. 

Komt goed meisje
Frits neemt de bakfiets van Berry 
over en de groep gaat weer verder, 
richting het trekpontje. Angela vindt 
het spannend om er met scootmo-
biel op en af te rijden, maar Abdel 
en JWP stellen haar goedmoedig 
gerust. ‘Dat komt best goed meisje’. 
Met vereende krachten trekken ze 
even later de bonte verzameling 
mensen naar de overkant. Daar is de 
fotograaf inmiddels gearriveerd. Het 
loopt tegen halfeen, het is bloed-
heet en de dame van het gezelschap 
wordt belaagd door wespen. Niet-
temin zetten ze voor de foto hun 
beste beentje voor. Maar dan is de 
koek ook op. Bovendien heeft Frits 
haast om thuis te komen. De vijftiger 
gaat boodschappen doen met zijn 
ambulant begeleidster. Hij legt nog 
even uit waarom. ‘Ik weet niet of je 
het kent, maar ik heb een gat in mijn 
hand. In de supermarkt kies ik altijd 
de dure dingen. En dan zegt zij: “Je 
kunt ook dit nemen, is net zo lekker, 
maar de helft goedkoper”. Dat heb ik 
wel nodig, snap je.’ 

De buurtbeheergroep wordt gevormd 
door bewoners van het hostel, 
buurtbewoners, politie, gemeente, 
en belangen verenigingen. Met deze 
groep actief meedenkende mensen 
bespreken we drie maal per jaar de 
meldingen en actuele zaken in de 
buurt. 

Deze zomer hebben we besloten de 
grenzen van het beheergebied iets te 
vergroten. 
In een straal van 2 kilometer om 
het hostel mag niet gedeald en/
of overlast veroorzaakt worden. 
Wanneer dit toch gebeurt wordt hier 
actief beleid op gevoerd. 

Meldingen kunnen 24 uur per 
dag worden doorgegeven aan 
Leidsche maan op telefoonnummer 
030-2144691. 

‘Gaat niet bestaat niet’

Een groep bewoners van Leidsche Maan zet zich in voor het net 
houden van de buurt. Twee keer per week nemen ze met hun 
prikstokken het Máximapark onder handen. 

Beelden van de openbare ruimtes.  
Als er iets gebeurt kunnen we snel 
ingrijpen.
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Er wordt gezamenlijk gegeten. Bewoners 
worden gestimuleerd mee te helpen. Wie 
is doorgestroomd naar fase 3 (dit is de 
laatste fase voor zelfstandig wonen) kookt 
in zijn eigen appartement.

Elke week is er een creamiddag. 
Veel bewoners hebben creatieve 
talenten!

NIEUWS van de
buurtbeheergroep

Een veilige 
omgeving creëren 
we met elkaar. We 
hebben u hard 
nodig!

‘We hebben 
een naam 
hoog te 
houden’ 

Mocht u interesse hebben om deel 
te nemen aan de buurtbeheergroep 
dan horen wij het graag via  
rachel.van.leeuwen@legerdesheils.nl’

?



‘Vanaf het moment dat hostel 
Leidsche Maan haar deuren 

opende, ben ik wijkagent van 
het gebied waar het hostel staat. 
Zo ben ik vaak in en rondom het 
hostel te vinden om met mensen 
in gesprek te gaan. Trots kan ik 
de omwonenden dan vertellen 
dat het aantal incidenten en 
de zwaarte van de incidenten 
‘beheersbaar’ zijn. Dat betekent 

niet dat er nooit iets gebeurt, 
maar dat het (deels) op te lossen 
is. Het is mooi om te zien dat 
hostelbewoners zelflerend zijn 
geworden. Zo hebben we het ge-
bied waar gedeald wordt in kaart 
gebracht en afspraken gemaakt 
om dit te verplaatsen naar min-
der bewoonbaar gebied. Kortom, 
ik ben tevreden over de reputatie 
van het hostel, maar nog meer 

over hoe bewoners 
en omwonenden met 
elkaar een manier heb-
ben gevonden om de 
omgeving leefbaar te 
houden. Ook in de toe-
komst blijf ik erop toe-
zien dat dit zo blijft!’

Elke bewoner heeft een 
eigen postbus. 

Op de binnenplaats staat een 
tafeltennistafel. Met vlagen wordt 
hier fanatiek gebruik van gemaakt!

Muziek is belangrijk voor onze bewoners. Elke maandag 
wordt er samen gespeeld onder leiding van een vrijwilliger. 

De zitkamer 
wordt binnenkort 
gerenoveerd. Maar 
versleten meubilair 
of niet: hier zoeken 
bewoners elkaar 
op om televisie te 
kijken, muziek te 
maken of gewoon 
om plezier te 
hebben. 

Samen voor een prettige 
en veilige leefomgeving

J aarlijks gaan een aantal bewo-
ners van Leidsche Maan met 
elkaar op vakantie. Bewoners 

vinden het fijn om er even tussenuit te 
zijn en wij vinden het belangrijk om aan 
deze wensen gehoor te geven. Veel van 
hen hebben lange tijd geen vakantie 
gehad en komen tot rust, ontspannen 
en zijn actiever op vakantie. Afgelopen 
jaar gingen we naar Anjum (Friesland). 
Daar hebben we gevaren, gewandeld, 
een stadje en de zeehondencrèche 
bezocht. 

WIST JE DAT…
…we jaarlijks op 
vakantie gaan
…………………

WIST JE DAT…
…onze bewoners de schoonheid 
zien in kleine dingen
………………………….

WIST JE DAT…
…onze bewoners 
allemaal op hun 
eigen manier 
bijzonder 
creatief zijn
……………….

?

?

?

Wijkagent Jeroen Mastwijk. 
06-10163944

Wij nodigen u uit om samen met ons Burendag 
te komen vieren op zaterdag 22 september! 

’s Ochtends bent u vanaf 10.30 uur welkom 
bij de inloop. Heeft u een klacht, vraag of een 
opmerking voelt u zich dan vrij om met ons in 
gesprek te gaan tijdens de inloop van 10.30 uur 
tot 12.30 uur. Een veiligheidsmedewerker van 
de gemeente zal hierbij aanwezig zijn. 

Vanaf 12.30 uur zijn er poffertjes verkrijgbaar 
bij Leidsche Maan. Voor de kinderen 
is er in de middag vanaf 14.00 uur een 
workshop mozaïeken, waarbij zelfgemaakte 
mozaïektegels in de buurt worden verspreidt. 

DATUM
Zaterdag 22 september

PLAATS
Leidsche Maan

Vier samen 
met ons 

burendag!

Wij hopen u allen te ontmoeten 

Knip de bon op de  
volgende pagina uit 

voor gratis poffertjes!



WIST JE DAT…
…een pofje een pijpje  
met cocaïne is 
…………………..

‘Mijn droom voor de 
bewoners van Hos-

tel Leidsche Maan is dat ze 
hun waarde (her)vinden. 
Veel van onze bewoners 
zijn verslaafd omdat ze op 
zoek zijn naar vervulling. 
Vaak vluchten ze weg voor 
problemen, pijn en ver-
driet. In het begin lijkt het 
alsof je hebt gevonden wat 
je zocht, maar het maakt 
langzaam maar zeker al-
les kapot! Zelf geloof ik 
veiligheid alleen bij God 
te vinden is en dat onze 
bewoners Liefde nodig 
hebben. En dat is wat ik 
wil doen. Liefde geven aan 
de bewoners door te luis-
teren en hen echt te zien 

als mens en even door de 
verslaving heen te prikken.’
Lydia (25) werkt als 
hulpverlener bij Hostel 
Leidsche Maan en zorgt 
ervoor dat alle vaste ta-
ken zoals boodschappen 
doen, koken en schoon-
maken worden gedaan. 
‘Natuurlijk doen we dit 
het liefst samen met de 
bewoners. Daarnaast help 
ik met hulpvragen, ga ik 
mee naar afspraken, wordt 
er medicatie uitgedeeld, 
doen we leuke dingen 
samen en proberen we 
bewoners te motiveren 
voor het uitvoeren van 
dagbesteding.  Ik vind de 
interactie met bewoners 
fantastisch. In de contact-
momenten waardeer ik het 
wanneer ik even een kijkje 
mag nemen in iemand 
zijn/haar hart. En natuurlijk 
is het werk ook zwaar door 
de complexe problemen 
van de bewoners en de 
incidenten die altijd op de 
loer liggen, daarom is een 
warm team van collega’s 
ook zo belangrijk. Maar 
ondanks dat hou ik van 
deze mensen die door de 
maatschappij zijn versto-
ten. Juist daarom omarm ik 
ze met open armen.’

‘Het is een 
uitdaging 

om hoop te 
weerspiegelen 
aan mensen die 
geen hoop meer 

hebben’

Bij Leidsche Maan vinden wij het belangrijk 
dat bewoners gebruik maken van hun 

creatieve talenten. Dit mozaïek heeft Abdel 
gemaakt, één van onze bewoners. ‘Alles 
draait om liefde, dat is waar dit 
mozaïek voor staat. In het mozaïek 
staan mijn initialen maar ook 
die van de woonbegeleiders van 
Leidsche Maan, dit omdat ik 
zoveel aan hen te danken heb!’

Gratis poffertjes
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Bon voor 1 gratis portie poffertjes op  
Burendag (zaterdag 22 september) tussen 
12.30 en 14.00 uur bij Leidsche Maan

C O L O F O N 
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Vormgeving 
TinekeWerkt.nl

WIST JE DAT…
…coca een afkorting 
van cocaïne is
………………..…

WIST JE DAT…
…bruin staat 
voor heroïne 
………..…………? ?

U it nieuwsgierigheid is ze gaan ge-
bruiken in de jaren 60, de tijd van de 
hippies en de provo’s. Ank (66): ‘Ik 
deed de toneelacademie in Utrecht 

en ben toneelspeelster en regisseur van beroep 
geweest. Dat is erg zwaar, want je bent verant-
woordelijk voor alles. Het kan een succes worden 
maar ook een flop. Ik had een avontuurlijk leven. 
Ben zelfs bij Harry Muskee thuis geweest, die van 
Cuby & the Blizzards, weet je wel. Actievoeren 
bij ’t Lieverdje. Kinderen heb ik nooit gekregen. 
Ik vind ze heel leuk, maar ik wilde ze zelf niet. Ik 
had daar ook nooit echt de goede relaties voor. 
En ik gebruikte dus.’

Uit huis getrapt
‘Het ging zes jaar geleden fout toen ik in Utrecht 
woonde. Er kwamen heel veel mensen bij me op 
bezoek, dag en nacht. Ik kende ze niet allemaal. 
We gebruikten veel drugs en dat werd bekend 
in de straat. Er kwamen allerlei processen en ik 
werd mijn huis uit getrapt. Zo ben ik in Leidsche 
Maan gekomen. Het bevalt me goed, de bewo-
ners zijn vrienden en vriendinnen. Ik gebruik coca 
en een beetje bruin. Dat vind ik niet gevaarlijk 
want het is plantaardig, net als tabak. Ik wil er 
ook niet vanaf, het is veel te lekker, ha ha. Maar 
ik gebruik heel weinig hoor, want ik ben een 
armoedzaaier. Het is een schande. Hier wil ik 

‘ Hier wil ik blijven’
blijven tot mijn 80ste. Zelfstandig wonen gaat niet 
meer, ik loop heel slecht doordat ik een ongeluk 
heb gehad. En zo’n mooi huisje als in de binnen-
stad krijg ik toch nooit weer.

Chillen
De eerste tijd in Leidsche Maan tekende ik weer 
na lange tijd. Maar de werkzaamheden zijn on-
dertussen uitgebreid. Ik ga regelmatig samen 
met mijn werkcoach sporten. Daardoor heb ik nu 
alleen nog een stok nodig bij het lopen en geen 
rollator meer. Omdat ik zo creatief ben, vroegen 
ze of ik tekenlessen wilde geven. Dat doe ik hier 
in Leidsche Maan, maar ook twee keer per week 
in de 50|50 store in Utrecht. Vorig jaar heb ik 
zelfs met een eigen kunstexpositie meegedaan 
aan het Kunst & Theaterfestival van het Leger 
des Heils in Amsterdam. En ik schrijf muziek, wil 
je ’t horen? The following night, ja, heel mooi, 
gaat over liefdesverdriet. Ik heb veel met kunst, 
al zeg ik het zelf. Maar ik heb er niet altijd zin in, 
wil ook weleens chillen met een bakje koffie en 
een pofje. 

Engelen
De laatste tijd denk ik veel na. Ik ben bezig met 
een actie om schuren te bouwen in natuurgebie-
den. Dat de diertjes even in de warmte kunnen. 
Die kou is vreselijk voor ze, daar moet iets aan 
gedaan worden! Ik heb de hele winter aan ze 
gedacht en ineens gingen mijn ogen open. Het is 
bijna herfst. Volgende week heb ik een telefoon-
gesprek met Staatsbosbeheer. 
Ik heb veel contact met de engelen, we zijn van 
plan om de dood te overwinnen. De laatste twin-
tig jaar werd ik steeds banger voor de dood. En-
gelen kunnen beter genezen dan de dokters en 
ze kunnen ook verjongen. Maar ze moeten het 
wel op tijd doen. Ik wil écht niet dood!’

‘ik heb veel 
met kunst, 

al zeg ik 
het zelf’

Het verhaal 
van Ank

WIST JE DAT…
…we een heleboel dieren-
vrienden in huis hebben 
…………………………….

WIST JE DAT…
…15 tot 20 bewoners 
naar dagbesteding 
gaan en dus werken 
………………………….
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