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Voor u ligt het nieuwe nummer van ons contactblad. 
Het blad heeft een nieuw jasje, maar staat als vanouds 
weer vol met mooie interviews en verhalen van en voor 
mensen met een beperking. 

Voor ons ligt Anno Domini 2015. Het jaar waarin de 
veranderingen in de zorg voelbaar en zichtbaar voor ons 
worden. Ons jaarthema luidt: ‘Koester het kwetsbare’.
In dit nummer leest u over mensen met autisme. Kin-
deren, jongeren en volwassenen met autisme zijn vaak 
kwetsbaar, omdat zij vaak worden gepest of –minder 
zichtbaar, maar net zo erg– buiten worden gesloten. Wij, 
ouders, beroepsopvoeders en werkgevers, moeten een 
antenne ontwikkelen om deze signalen te ontvangen en 
daar iets mee te doen.
Kijk niet machteloos toe of accepteer niet dat mensen 
met autisme nu eenmaal worden gepest. 
In het nieuwe schooljaar verplicht de overheid alle 
scholen het pesten aan te pakken. Ouders, herinner de 
school er gerust aan en meld meteen als uw kind wordt 
gepest.
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van 
zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomin-
gen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, 
waarin het individualisme hoogtij viert, is er minder oog 
voor de naaste met een beperking. Voor ons, christe-
nen, ligt hier een taak. Jezus zei tegen zijn volgelingen: 
“En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met 
hem” (Matthéüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen 
dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen 
gezonde mensen niet zonder kwetsbaren. Het geeft 
die eerste groep een andere kijk op de prestatiedrang 
en het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare 
koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in 
plaats van er bang van te worden. 

Jenneke Wolvers-ten Hove
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