K R O - d o c u m e n t a i r e : ' A m b i t i iens e e n lastig lichaam'

"Mensen twijfelen
aan je
k w a l i t e i t e na l s m e n s "

"Mensen
vragen zich wel eens af of twee gehandicapten
voor een
kind kunnen zorgen.En wat als het kind opgroeit.Zal het gepest
worden op school, want twee gehandicaptemoeders,dat kan
eigenlijkniet? Mensen twijfelengewoon aan je kwaliteitenals
opvoeder, maar ook als mens. Dat is pijnlijk."
Dagmar Wenink (35) raakte op 19-jarigeleeftijdhalfzijdigverlamd na
een val- Een grote wens van haar en haar blindevriendinyvonne
oerlemans (35) is een kind. De documentaire,Ambities in een
l a s t i g l i c h a a m ' ( 9 0 a p r i r ,2 2 . 3 J u u r , N e d e r l a n d1 ) v a n A r n o f d
Folkertsen Ada van de weijer, in opdrachtvan de KRo en de
GehandicaptenorganisatieNederland,die dit jaar vijftigjaar
bestaat,volgt een aantal richametijkgehandicaptendie-een
evenwichtproberente vinden tussen een onwilliglijf en een
ambitieuzegeest.
Tijdenseen mijnongelukin 1948 liep JacquesNijsten(72) een
dwarslaesieop. Zijn leven is nauw verbondenmet dat van zijn vrouw,
die hem al die tijd heeft verzorgd."lk ben echt verwenddoor mijn
vrouw", zegt hii. "ze verzorgt me 24 uur per dag. ooit hebben we
een professionefe
hulp in geschakeld,maar dat was niks. Die
behandeldeme als een kind."
De heer Nijsten heeft in de vijftigerjaren hard gevochtenom als
gehandicapteeen betaaldebaan te krijgenen was de eerste
rolstoelerin Limburgmet betaaldwerk. Hij heeft nooit bij de pakken
neer gezeten.Mede door de onvoorwaardelijke
steun van zijn vrouw
heeft de heer Nijsten zich maatschappelijk
kunnen ontwikkeldentot
wat hij nu is: een gewaardeerdbestuurder.Zo is hij mede-oprichter
en ere-lid van de latere Gehandicapten
OrganisatieNedertand(GON)
en actief medewerkervan de GON-afdelingOostelijkeMijnstreek.Het
laatste wapenfeit van deze organisatieis het plaatselijkregelen van
vervoer voor gehandicapten."Het vervoer voor gehandicaptenis

n.íslechtgeregelden duur.Daaromregelenwe het vervoernu zelf we hebbeneen bus en een auto aangeschaft.
Steeds.moetik voor
de organisatie
nieuweoplossingen
verzinnen;
dat ligt mij wel. Nee,
op deze manierwil ik wel honderdjaar worden.',
Nietteminmaakthet echtpaarzich wel degelijkzorgenover de
toekomst,want stel dat mevrouwNijstenniet meer in staat zal zijn
om voor haar man te zorgen.Ze zegt:"Als ik ziekword en niet meer
voor hem kan zorgenkomtJacquesmisschien
straksin een tehuis
terecht.Dat lijkt me vreselijk.',
De heer Nijstenbeseftdat hii volledigafhankelijk
is van zijn vrouwen
verstoptdeze problemen.
Totaal gehospitaliseerd
Yvonneen Dagmarontmoetten
elkaarvijf jaar geledentijdenseen
cursus.Het kliktemeteenen na kortetijd woondenze samenin eên
aangepasthuis van het Focusproject.
Beidevrouwenhebbeneen
langeweg in de gezondheidszorg
afgelegd.vooral Dagmar.,,lkwas
totaalgehospitaliseerd.
lk ging ziekenhuis
in en uit. op een gegeven
momentdachtik: storttoch allemaallekkerin elkaar,Ík ga weg. lk
kwamer achterdat je de wereldnaarje eigenhandkunt zetten.Na
drie dagenwerd mijn ontslaggetekend."
Dagmarstorttezich op het vrijwilligerswerk,
ging
maatschappelijkwerk
studerenen vond zelfs een betaaldebaan bij
de FederatieGehandicapten
Raad.
Yvonnewerkte tot voor kort als zelfstandigheidstherapeute
voor
blindenen slechtzienden.
ondanksdat het haar werd afgeraden
heeft ze haar studiedoorgezeten zelf bekostigd.
Eendroomvan Dagmaren yvonneis het krijgeneen kind.De
documentairemakers
volgenyvonnetijdenshaar bezoekenaan de
verloskundige.
Door een oogziekteis Yvonnevanafhaar 26e blind.
ze heeft beslotengeen erfelijkheÍdsonderzoek
te doen.want: ,,Een
mens draagttachtigerfelijkeeigenschappen
met zich mee. lk ben
toch blij dat mijn ouderstoentertijd
niet kondenwetendat ik een
handicapzou hebben.Andershaddenze misschienbeslotentot
abortus.Ik ben hartstikkeblij dat ik leef."
De documentairemakers
volgennauwgezetde zwangerschap
van
Yvonnetot aan de geboortevan hun zoon Bas. Ze lochenstrafen
de
scepsisvan hun omgeving:
is het geendwaasbesluitals twee
gehandicapten
vrouweneen kindwillen?"Dan kan ik best wel pissig
worden,want je denkttoch niet dat wij zomaareen kindjenemen-
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zonderna te denken",zegt yvonne.
Ongewis
Hoewelde toekomstook voor hen ongewisis, makenbeide vrouwen
zich niet al te druk. Dagmar:"Mijndoel is om gelukkigen tevredente
blijven:lk zal niet meerin een coconkruipenen me afsluiten.
Er is
toch aftijd iets waardoorik verderga, want als ik miin drive kwijt
raak, dan houdt het op."
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Noot voor redactie/niet voor publikatie:
voor meer informatie
over 'Ambitiesin een lastiglichaam'kunt u
bellenmet de documentairemakers
Ada van de weijer en Arnold
Folkerts,telefoonnummer
020 - 6814209,of KRo-persvoorlichting,
telefoonnumer:
035 - O7134g7l4OS.
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