met een verstandelijke beperking in Zambia

Allemaal hartelijk bedankt!
- door Anneke Schoonbrood,
voorzitter Stichting Jonathan Op 4 oktober jl. vierde Stichting
Jonathan op een heel bijzondere
wijze haar 25-jarig bestaan. De
hele dag voelde als een warm bad.
Vrijwel de hele Jonathan-familie
was paraat: heel veel donateurs
kwamen ons de hand drukken. De
Ambassade van Zambia was vertegenwoordigd in de persoon van de
waarnemer van de ambasadeur,
mw. Majorie Nakaponda Kashinka
en de eerste secretaris Musenge
Mukuma. Ook Peter van Dijk,
gedeputeerde van de Provincie
Limburg, en zuster Florence, onze
coördinator van het CBR-project in
Zambia, gaven acte de présence.
Florence was daarna nog een
week lang onze gast.
Wij mogen terugzien op een prachtige dag. Er waren prachtige toespraken: van Majorie Nakaponda
Kashinka, Peter van Dijk, Frans
Wilms en Henny van Schrojenstein
Lantman-de Valk. Een onverwachte
toespraak tot slot, van Nel
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Coumans, werd beloond met een
daverend applaus. Ook het middaggedeelte met workshops en
met een veiling onder leiding van
Piet Reijer was een succes. Ik heb
heel veel informele contacten tussen de aanwezigen gezien. Op verzoek van velen was daarvoor ook
volop gelegenheid. Ik dank alle

aanwezigen hartelijk. Uitdrukkelijk
wil ik Stichting Radar bedanken
voor haar grote gastvrijheid. Door
deze nieuwsbrief kan iedereen nog
nagenieten: via de teksten van de
toespraken, reacties en foto’s. Wie
graag had willen komen, maar verhinderd was, krijgt zo toch nog een
indruk van die bijzondere dag.

[Colofon]

Wie kocht dit schilderij?
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Het schilderij links werd op het laatste moment aan de
veiling toegevoegd. Omdat het niet in de catalogus
voorkomt, hebben we niet goed vastgelegd wie de trotse nieuwe eigenaar is geworden. Maar de schilder wil
natuurlijk wel graag weten waar zijn werk nu hangt. De
nieuwe eigenaar vragen we dit even te laten weten aan
Angelo Verbrugge: angelo.verbrugge@gmail.com

Namens al haar medewerkers wenst het
bestuur van Stichting Jonathan u en de uwen
een mooi Kerstfeest en een goed Nieuwjaar

Kerstw
ens

Stg. Jonathan is door de
Belastingdienst erkend als
ANBI-instelling.
Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

stichting
kleinschalige projecten
voor kinderen en
jongvolwassenen met
een verstandelijke
beperking in Zambia

Stichting Jonathan stond stil
bij een kwart eeuw kleinschalig
ontwikkelingswerk
Stichting Jonathan vierde op zaterdag 4 oktober haar 25-jarig bestaan
in Kantoor Maasdomein van RADAR
aan de Randwycksingel te Maastricht. De stichting houdt zich al een
kwart eeuw bezig met kleinschalige
en effectieve ontwikkelingshulp
voor kinderen en jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking in
Zambia. De stichting heeft honderden kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking in staat
gesteld een eigen en gewaardeerde
plaats te verwerven binnen de
Zambiaanse gemeenschap.
Eregasten bij de viering waren mrs.
Majorie Nakaponda Kashinka samen met eerste secretaris Musenge
Mukuma de vertegenwoordigers
van de ambassadeur van Zambia
voor de Benelux, Peter van Dijk,
Gedeputeerde Volksgezondheid
van de Provincie Limburg en zuster
Florence Ngosa, de huidige projectleider in Zambia. Daarnaast waren
er ruim 80 geïnteresseerden/donateurs die onder de indruk waren
van het boeiende programma.

In Nederlands Limburg hebben
tientallen kleine en grotere donateurs in de afgelopen 25 jaar - vanuit particulier initiatief en zonder
een cent overheidssubsidie bijna
VIERHONDERD-DUIZEND euro bijeengebracht. Dit is één van de weinige ontwikkelingshulpprojecten
in de wereld, die na een kwart
eeuw nog springlevend zijn.

TOESPRAKEN
Er waren feestelijke toespraken van
Majorie Nakaponda, Peter van Dijk,
donateur en ambassadeur Henny
van Schrojenstein Lantman-de Valk
en Frans Wilms, Raad van Bestuur
Stichting Radar
De werkgroep PR presenteerde bij
monde van Hein Berendsen het
Jubileumboek en voorzitter Anneke
Schoonbrood huldigde enkele jubilarissen.
Lees verder op pagina 2 links beneden.
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Speech van mrs. Majorie Nakaponda Kashinka,
counsellor political and administration, Embassy
of Zambia, on behalf of her Excellency mrs. race
M. Mutale Kabwe, Zambia’s Ambassador to the
Benelux and the EU, on the occasion of the jubilee celebrations of the Jonathan Foundation
Mr. R. Wilms, director of Radar and ambassador for
Stichting Jonathan, mr. P. Van Dijk, Deputy Healthcare
of the Province of Limburg and ambassador for
Stichting Jonathan, mrs. H. Schrojenstein Lantman,
benefactor Stichting Jonathan, mrs. Anneke
Schoonbrood, Board Chairperson, distinguished Board
Members, invited Guests, Ladies and gentleman: A
very good morning to you all. First and foremost allow
me to graciously thank the Jonathan Foundation for
inviting us to join you this afternoon to celebrate this
important landmark. 25 years is not a simple achievement. Hearty congratulations on your Silver Jubilee!

Tijdens de jubileumviering
presenteerde Hein Berendsen namens de redactie het
Jubileumboek van Jonathan.
Het boek vertelt in 25 verhalen de geschiedenis van 25
jaar ontwikkelingshulp vanuit Limburg voor kinderen
en jongvolwassenen met
een verstandelijke beperking in Zambia.
Die 25 totaal verschillende
verhalen hebben één ding
met elkaar gemeen: de 25
bevlogen auteurs zijn met
hart en ziel betrokken bij de
zorg voor kansarme kinderen in de derdewereld.

Dit Jubileumboek van Stichting Jonathan vertelt in
25 verhalen de geschiedenis van 25 jaar ontwikkelingshulp voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Zambia. Die 25 totaal
verschillende verhalen hebben één ding met elkaar
gemeen: de 25 bevlogen auteurs zijn met hart en ziel
betrokken bij de zorg voor kansarme kinderen in de
derdewereld. Sommige auteurs hebben zelf in Zambia
gewerkt aan het CBR-project. Bij terugkeer in
Limburg hebben ze samen met hun collega’s van het
thuisfront het project onverminderd ondersteund.
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Felicitaties van de
Zambiaanse ambassadeur

In Nederlands Limburg hebben tientallen kleine en grotere donateurs in de afgelopen 25 jaar zonder structurele subsidie bijna VIERHONDERDDUIZEND euro
bijeengebracht. Kenmerkend is ook dat het bestuur pro
deo, zonder kostenvergoeding werkt. Liefst 94 procent
van het geld kon daardoor rechtstreeks worden geïnvesteerd in concrete, effectieve en kleinschalige zorg.
Dit is één van de weinige ontwikkelingshulpprojecten
in de wereld, die na een kwart eeuw nog springlevend
zijn. Dit indrukwekkende boek getuigt daarvan.

‘Vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op een warme
en veilige plek in de samenleving, maken de mensen van
Stichting Jonathan al 25 jaar lang concrete ontwikkelingshulp mogelijk in een gebied waar dat hard nodig was
en helaas nog steeds is. Dit sluit naadloos aan op een
samenleving waar ik voor sta: eerlijk delen, voldoende
kansen voor iedereen en hulp voor degene die dat nodig
heeft. Dus toen mij gevraagd werd om dit voorwoord te
schrijven voor het gedenkboek van Stichting Jonathan
ter ere van haar 25-jarig jubileum, aarzelde ik geen moment en doe ik dit met plezier en bewondering. ’

Peter van Dijk, Gedeputeerde van de Provincie Limburg

ISBN 978-90-821230-2-9

Geschiedenis JONATHAN
ligt nu vast in JUBILEUMBOEK

Lees verder op pagina 3
Bij de foto’s rechts van boven naar beneden:
• Voorzitter Anneke Schoonbrood ontvangt de Zambiaanse delegatie met mw. Majorie Nakaponda Kabwe
voorop, gevolgd door eerste secretaris en chauffeur.
• Mw. Majorie Nakaponda Kabwe maakt kennis met
Anneke Veen en zuster Florence Ngosa,
onze projectleider in Zambia.
• Anneke Veen geeft een toelichting op het Jubileumboek van Stichting Jonathan aan mw. Majorie
Nakaponda Kabwe en gedeputeerde Peter van Dijk.

Vervolg van pagina 1
De middag begon met vier zeer boeiende workshops van:
• Zuster Florence Ngosa, over haar ervaringen als
Zambiaanse coördinator van het CBR-project,
• Neuroloog Boudewijn Peters over de scholing in
het behandelen van de epilepsiepatiënten,
• Anneke Schoonbrood met een vergelijking van de
gehandicaptenzorg van Nederland met die in
Zambia
• Toenmalige ontwikkelingswerkster Jet Vinken vertelde over haar ervaringen van het eerste uur.
Tenslotte vond er een uiterst gezellige maar ook
knotsgekke kunstveiling plaats voor het goede
doel. Een 40-tal kunstenaars stelde werken beschikbaar voor de veiling. De opbrengst van de jubileumdag bedroeg ruim twee duizend euro.
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Boek te koop!

Sommige auteurs hebben zelf jarenlang in de Zambiaanse Copperbelt
gewerkt aan het CBR-project. Bij
terugkeer in Limburg bleven ze samen met hun collega’s van het
thuisfront - het project onverminderd en met liefde ondersteunen.
Het boek telt 96 pagina’s en is rijk
geïllustreerd.

Natuurlijk is het boek te koop en
wel voor € 14,44 [€ 10,-- voor het
boek + € 4,44 verzendkosten]. Maak
€ 14,44 over naar NL18 ABNA 0577
449 869 t.n.v. HBPR en vermeld
Jubileumboek Jonathan. Binnen
twee dagen krijgt u het boek toegestuurd.

Radar van harte
bedankt! [1]

Kunstenaars van
harte bedankt! [2]

Fotoboekjes
te koop

Tijdens onze jubileumviering waren wij te gast in Kantoor Maasdomein van Radar. Medewerkers,
vrijwilligers en cliënten van Radar
hebben ons gastvrij opgevangen
en vertroeteld. De koffie, de vlaai,
de soep, de broodjes en vooral de
vriendelijke lach hebben we zeer
op prijs gesteld. Onze donateurs en
gasten voelden zich thuis bij Radar.
Natuurlijk hebben wij onze dank
reeds overgebracht. Maar het kan
geen kwaad om dat nog eens te
doen. Bedankt!

Heel wat kunstenaars hebben werk
beschikbaar gesteld voor de veiling
tijdens het 25-jarig jubileum van
Stichting Jonathan. Zoveel werk
dat er een complete catalogus mee
kon worden gevuld. Enkele kunstenaars waren persoonlijk bij de veiling aanwezig. Hun hebben we uitgebreid kunnen bedanken voor
hun prachtige initiatief. Andere
kunstenaars waren verhinderd. Het
bestuur wil hen nadrukkelijk nogmaals van harte dankzeggen voor
hun medewerking.

Angelo Verbrugge heeft prachtige
foto’s gemaakt tijdens onze jubileumviering op zaterdag 4 oktober. De
mooie foto’s in deze Nieuwsbrief zijn
ook [bijna] allemaal van zijn hand. Als
u aanwezig was bij de viering, is de
kans erg groot dat u op de foto staat.
Angelo heeft een 50-tal foto’s verzameld in een fotomapje. Dat mapje is
in een beperkte oplage te koop voor
slechts 10 euro excl. 2,56 euro verzendkosten. Interesse? Stuur een mail
naar angelo.verbrugge@gmail.com.
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Zonder borstvoeding werd in de jaren
'90 een Vietnamese baby niet oud.
Gebruikelijk was om moeders van kinderen met het Downsyndroom niets
speciaals te vertellen, in de hoop dat de
baby's snel zouden overlijden. Die kinderarts moest een ware kruistocht voeren om haar boodschap over te brengen. Ik bewonderde haar en verbaasde
me over de tegenwerking die ze ondervond. Onrechtvaardig, dit probleem
was met enige ondersteuning gemakkelijk te tackelen.
Een paar jaar later zat ik in een projectgroep met Europeanen uit alle hoeken
van Europa. We moesten een rapport
schrijven over hoe de zorg voor mensen
met verstandelijke beperkingen in elk
land geregeld was, wie het voor het
zeggen had en hoe het financieel geregeld was. Het zal u niet verbazen dat er
grote verschillen waren. Er waren landen waar er visie was en extra voorzieningen en financiële middelen zodat de
mensen kunnen deelnemen aan een
sociaal leven, dagbesteding of werk
hebben en wonen in een gewoon huis
in een gewone wijk En er zijn landen,
waar de mensen opgesloten zitten op
slaapzalen, al of niet vastgebonden aan
een bed. En alles daar tussen in komt
voor. Daar kwam ik ook voor het eerst
in aanraking met mensen met (lichte)
verstandelijke beperkingen die zelf vertelden over hun ervaringen, het gediscrimineerd worden, en hoe belangrijk
het was dat zij zelf iets konden betekenen voor de maatschappij. Soms met
hulp van anderen, maar ook wel alleen.
Intussen doen we dat in Nederland
ook, maar dat kwam later. Eerder dit
jaar gaven twee vrouwen met verstandelijke beperkingen college bij ons in
Nijmegen. Ze konden prima zelf vertellen wat zij van hun dokter ver-

Felicitaties van Radar
Frans Wilms, bestuurder van Radar, neemt breed lachend het Jubileumboek in
ontvangst, uit handen van Hein Berendsen. Hij benadrukte in zijn felicitaties,
dat Jonathan bij de start zijn tijd al ver vooruit was. ‘De insteek was erop gericht
om jongeren te helpen een eigen positie te verwerven. Kleinschaligheid is daarbij de kracht, zowel bij Jonathan als bij Radar. Juist door kleinschaligheid maken
we maatwerk en nabijheid mogelijk. Nel, Jet en Han droegen dit gedachtegoed
destijds al uit, eerst in Limburg en later in Zambia. En wij als Radar zetten
dit met verve voort. Juist daardoor zijn we het best in staat om kinderen en
jongeren te laten voelen en merken dat iedereen uniek en bijzonder is.
Dat iedereen naast zijn beperkingen ook mogelijkheden heeft. Dat wij een
beelbetekenend zetje kunnen geven door een passende context te creëren.’
[Zie ook pg 83 en 84 van het Jubileumboek].

wachtten en wat zij vonden dat geneeskundestudenten moesten weten over
verstandelijke beperkingen. We hebben
bij mijn onderzoeksgroep zelfs een promovendus rondlopen die de inbreng
van de doelgroep bij gezondheidsonderzoek onderzoekt, samen met twee
assistent-onderzoekers met verstandelijke beperkingen. Ik zie hen groeien in
hun rol.
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Daarom steun ik Jonathan. Wat
Jonathan wil, is mensen met verstandelijke beperkingen zichtbaar maken in
een cultuur waar dat nog heel ongewoon is, in Zambia. En wat meer is, in
de projecten van Jonathan worden de
mensen opgeleid om zelf iets bij te dragen aan de maatschappij, met landbouw, met textiel, met de producten
die ze maken in de ateliers, en die ze
verkopen om zelf in hun onderhoud te
voorzien. Ik ga er van uit, dat de UN
Convention voor regering, bestuurders
en allen die werken voor mensen met
verstandelijke beperkingen, een steun
in de rug is. En ik hoop dat Jonathan
zichzelf zo overbodig kan maken in de
loop van de tijd. Maar vandaag feliciteer ik de Stichting van harte met het
jubileum en de tot nu toe behaalde
resultaten. En vanzelf blijven we
Jonathan steunen, en haar bestuur veel
daadkracht toewensen.

I strongly believe that today’s celebration is not just celebrating 25 years of
the foundation alone, but rejoicing the
achievements of the foundation and all
its partners in improving the quality of
lives of our people through your unwavering and dedicated service.
It is therefore my pleasure and honour
on behalf of the Zambian Government,
the people of Zambia and indeed on
behalf of the Zambia Embassy to reecho our warmest thanks for the achievements of the Jonathan Foundation
in Zambia, particularly the Copperbelt
Province, and look forward for your
continued partnership and support in
the years ahead.
Chairperson, allow me to reiterate our
shared belief in the CBR approach
taken by the Jonathan Foundation for
support to small scale projects in my
country. CBR is indeed an effective strategy for rehabilitation, equalization of
opportunities, and social inclusion of
all people living with disabilities. Its
effectiveness to a great extent lies in
the strength that it is implemented
through the combined efforts of peop-

le with disabilities themselves, their
families and communities, and the
appropriate health, education, vocational, and social service providers.
In this regard, my country appreciates
the foundation’s assistance towards
intellectually challenged children and
young people, through provision of
technical advice, care services, as well
as financial assistance. Our profound
gratitude is especially extended to the
selfless CBR Coordinators, volunteers
and employees who over the years
have been making regular home visits
providing guidance and sharing their
knowledge with the families and care
givers of the beneficiaries.
Indeed communities in areas such as
Chipulukusu in Ndola, Mikomf- wa in
Luanshya and the Kafubu Block have
benefited from the assistance of the
Jonathan Foun-dation in the form of
skills training for self sufficiency, education, medication, day care, physiotherapy, enhanced knowledge on intellectual disability, among others, and bear
the testimony of the impact the foundations has made in their lives.
Allow me at this juncture Chair-person,
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to also salute the board members to be
honoured here today and acknowledge the fact that despite challenges you
have faced for the past 25 five years,
your organization has stood steadfast
with the spirit of fulfilling the noble
principles on which the Jonathan
Foundation was founded.
Chairperson, it is not my intention to
prolong my statement so let me end by
appealing to you all to keep the spirit
of the foundation alive, and as I have
observed on the program, there will be
an auction later today so may generosity again abound during the auction
of artworks earmarked to raise revenue for the Stitching Jonathan project
in Zambia.
Distinguished ladies and gentlemen,
once again I congratulate the Jonathan
Foundation on this occasion of your
Silver Jubilee. I have no doubt that you
will continue to excel in all your projects and will surpass all expectations.
With these few words I thank you all
for your attention.
God bless you!

Felicitaties van de Gedeputeerde
van de Provincie Limburg
Net voordat dagvoorzitter Hanneke
Aalders de bijeenkomst gaat openen,
hebben gedeputeerde
Peter van Dijk en zijn
rechterbuurvrouw, de
vertegenwoordiger
van de Zambiaanse
ambassade in Brussel,
de tijd om de laatste
hand te leggen
aan hun speech.
Rechts praat
voorzitter Anneke
Schoonbrood bij met
Nel Coumans, de
moeder van
ons project.

- door Peter van Dijk, gedeputeerde
van de Provincie LimburgDames en heren, allereerst bedankt
dat ik vandaag hier aanwezig mag
zijn. Ik ben graag ingegaan op uw
uitnodiging om samen met u een
feestje te vieren. Een 25-jarig
bestaan is terecht reden om even
bij stil te staan. Om even te reflecteren; wat heb je gedaan in al die
jaren? En – vooral – wat moet je
nog doen? Maar om te beginnen:
proficiat met dit jubileum! Ik
bewonder jullie goede werk.
Dames en heren, anderen helpen
en samenwerken zijn voor mij
essentieel in het leven. Dat probeer
ik zowel als huisarts in onze praktijk
in Bruns-sum maar ook als bestuurder, als gedeputeerde Zorg en
Welzijn van de Provincie Limburg,
vanuit een open houding te doen,
zonder vooroor-delen. Ik zie dat
helemaal terug in de doelstelling
van stichting Jonathan; namelijk
ondersteunen van kinderen en jong
volwassenen met een verstandelijke
beperking in Zambia. Vanuit de
visie dat ieder kind recht heeft op

- door hoogleraar Henny van
Schrojenstein Lantman-de Valk Beste mensen, Dear audience, hartelijk dank aan de organisatie voor de
gelegenheid iets te vertellen over de
reden waarom ik donateur en
ambassadeur van Jonathan ben
geworden. Ik zal mezelf eerst wat
uitgebreider voorstellen, en hoe ik bij
Jonathan betrokken raakte. Daarna
vertel ik u iets over de veranderingen
in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland in
de afgelopen 35 jaar, over hoe we
anders zijn gaan kijken naar mensen
met verstandelijke beperkingen in
binnen- en buitenland, en zo kom ik
vanzelf bij het antwoord op de vraag
waarom ik donateur en ambassadeur
van Jonathan ben.
Mijn naam is Henny van Schrojen-stein
Lantman-de Valk. Ik ben hoogleraar
geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan het Radboud
UMC in Nijmegen. In mijn studietijd
kwam ik via een vriendin terecht als co-

een warme en veilige plek in de
samenleving, maken de mensen van
Jonathan al 25 jaar lang concrete
ontwikkelingshulp mogelijk in een
gebied waar dat hard nodig was en
helaas nog steeds is.

voorlichtingsmateriaal en medicijnen voor het epilepsieprogramma.
Ook wil ik het onderhoud van dagverblijven en bijscholing van de
medewerkers zeker niet onvermeld
laten.

Wat ik weet over de Zambiaanse
provincie Copperbelt is dat er eind
jaren tachtig nog helemaal geen
voorzieningen waren voor mensen
met een ernstige verstandelijk
beperking. En dat die handicap
zelfs als een straf van God werd
gezien. Maar inmiddels is dat
anders, is er wat veranderd.
Inmiddels zijn op initiatief van de
stichting Jonathan vrijwilligers uit
de gemeenschap actief in de armste
wijken van de steden in de provincie Coppebelt.

Willen deze initiatieven kans van
slagen hebben dan moeten deze
zijn ingebed in een betrokken
gemeenschap, dan moeten zorg en
ondersteuning uiteindelijk in en
door die gemeenschap plaatsvinden. En dat is hier dan ook terecht
het uitgangspunt. De door het werk
van de Stichting Jonathan ondersteunde jong volwassenen vinden
nu dan ook een goede plaats.

Ik waardeer enorm dat er geld bij
elkaar wordt gebracht voor bijvoorbeeld het leveren van fietsen en
regenkleding voor vrijwilligers die
in Zambia zorg aan huis bieden.
Door deze financiële steun kan
bovendien ontwikkelingsmateriaal
en gereedschap aan de dagverblijven geleverd worden maar ook
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Dit initiatief sluit naadloos aan op
een samenleving waar ook ik voor
sta: eerlijk delen, voldoende kansen
voor iedereen en hulp voor degene
die dat nodig heeft. Als boodschap
en wens kan ik dan ook alleen maar
meegeven dat ik hoop dat de stichting Jonathan dit goede werk ook
de komende jaren met dezelfde
inzet en passie zal weten voort te
zetten. Dus op naar het volgende
jubileum! Dank voor uw aandacht.

assistent in een zwakzinnigeninstituut,
zo heette dat toen nog. Ik trof daar
‘pupillen’ die een heel direct beroep op
mijzelf deden, zonder poes-pas, en dat
vond ik erg leuk. Als je wilde uitvinden
wat ze mankeerden, moest je als een
soort detective te werk gaan. De meeste
mensen konden niet vertellen waar ze
last van hadden, hoe lang al, enzovoort.
Detective zijn vond ik altijd al spannend. En bovendien werd er naar de
hele mens gekeken, niet alleen naar zijn
zieke galblaas, of zijn schimmelnagels.
Dat leek mij een prima aanpak. Zo ben
ik in die sector gaan werken, en er nooit

Waarom ik ambassadeur
werd van Jonathan...
meer weggegaan. ik heb 35 jaar als Arts
Verstandelijk Gehandi-capten [avg]
gewerkt, in de loop der jaren naast
ander werk. Zo ben ik onderwijs gaan
geven. Eerst aan z-verpleegkundigen,
later aan geneeskundestudenten en
afgestudeerde artsen.
Toen onze kinderen uit de luiers waren,
raakte ik ook betrokken bij onderzoek.
Ik promoveerde in Maastricht, op een
onderzoek naar de gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke
beperkingen. Ze waren vaker ziek dan
hun leeftijdsgenoten, presenteerden
hun klachten anders, of niet, en kregen
andere diagnoses. Zo belandde ik via de
universiteit
Maastricht
bij
het
Radboudumc in Nijmegen. Bij onze
bruiloftsfeesten hadden we al giften
voor Jonathan verzameld bij familie en
vrienden. Het was dus vanzelfsprekend
dat we bij mijn oratie als hoogleraar
zochten naar een goed doel voor de
cadeaus die ik zou krijgen en niet nodig
had. En zo kwam ik weer bij Jonathan
terecht, waar dezelfde vriendin van
mijn eerste baan van vroeger nu voorzitter van de Stichting is.
In de jaren dat ik er werk, is er veel veranderd in de manier waarop we naar
mensen met verstandelijke beperkingen kijken. Waren ze in de jaren ’50 nog
zieken die verpleegd moesten worden,
in de jaren ’60 tot ‘80 moesten ze vooral
gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. De directeuren-geneesheer uit de
jaren ‘60 en begin ‘70 werden vervan-
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gen door gedragswetenschappers, die
hartstochtelijk werkten aan de ontwikkeling van hun 'pupillen'.Dat had ook
zijn grenzen, en zo ontstond in de jaren
’90 het burgerschapsmodel: Mensen
met verstandelijke beperkingen zijn
burgers, zoals wij allemaal. Met rechten
en plichten, en het zijn burgers die hulp
van anderen nodig hebben om hun
plichten te vervullen en hun rechten te
krijgen. De Verenigde Naties schreven
een Verdrag over de rechten van mensen met beperkingen, de UN-conventie
van 2006. Daarin staan die rechten verder uitgewerkt, en ook de verplichting
van landen om mensen met verstandelijke beperkingen zo te ondersteunen,
dat ze niet meer gediscrimineerd worden, dat ze dezelfde toegang krijgen
tot zorg en dezelfde voorzieningen als
hun landgenoten, dat ze binnen hun
mogelijkheden bijdragen aan de maatschappij en daarin ten volle kunnen participeren. Behalve de rolstoeltoegankelijkheid van overheidsgebouwen is het
in Nederland nog niet fantastisch geregeld, maar ik ben me er vanwege internationale contacten binnen en buiten
Europa steeds meer bewust van geworden, dat deze ongeljjkheid ook een
internationaal probleem is.
Ik zag het voor het eerst toen ik in een
onderwijsfunctie een masterscriptie
begeleidde van een Vietnamese kinderarts. Ze wilde moeders van kinderen
met Downsyndroom voorlichten over
hoe je borstvoeding moet geven aan
een kind met slappe mondspieren.

