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Sietse Oukes, deelname als oud-patiënt én daarnaast
medewerker van GGNet, schreef tijdens de reis
gedichten met als titel voor het geheel: ‘Dichter
naar de top’. Jan Willem Hengeveld, medewerker
Dienst Geestelijke Verzorging, liet ook zijn
creativiteit de vrije loop in Frankrijk. Daarnaast
verzamelden we van veel deelnemers en
begeleiders de ervaringen en reacties. Hieruit
ontstond deze bundel die laat zien welke
waarde een sportief en mentaal doel kan
hebben. Samen in beweging komen draagt
bij aan herstel!
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In de week van 22 t/m 27 september 2019 hebben we met ruim
twintig patiënten de Mont Ventoux beklommen! Het bereiken van
de top van De Kale Berg als metafoor voor het opklimmen uit
het dal. Deelnemers kwamen letterlijk en figuurlijk in beweging.
Iedereen ging met zijn eigen verhaal en persoonlijk doel deze
sportieve en mentale uitdaging aan. We werkten hier samen naar
toe. Zelfvertrouwen en lichamelijke conditie groeiden en sociale
contacten werden uitgebreid. Het was voor iedereen de kans een
doel na te streven én te bereiken.

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

Hoe het allemaal begon
Zaterdag
21 september

Laatste dag voor vertrek
Fiets gepoetst, ketting gesmeerd
Adrenaline borrelt langzaam op
Gezonde spanning heb ik geleerd
Goed voorbereid, lichaam aangepakt
Kilo’s minder naar boven te trappen
Spanning maakt twijfel aan
Maar zal daar niet aan toehappen
Laat niet alleen fysiek gewicht achter
Er zal ook geestelijk zweet verdampen
Definitief los van een oude identiteit
Niet meer aan vermijding vastklampen
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Morgenvroeg start de reis
Een reis die al veel eerder is gestart
Met vele toeristische zijpaden
Waarin beide zijden van ’t lot zijn getart

Dit jaar is het de derde editie van
Tournesol. In 2013 was de eerste editie
van dit evenement. Jos van der Leur,
geestelijk verzorger binnen GGNet, had
een documentaire gezien op de Belgische
televisie. Hierin was te zien hoe mensen
van een psychiatrisch ziekenhuis zwoegend
op hun fiets de Galibier beklommen. Ook
bezochten zij het klooster waar Vincent
van Gogh was opgenomen in het
psychiatrisch gedeelte. Met
name de persoonlijke verhalen
van de deelnemers en de
diepe voldoening bij de tocht,
ontroerden hem en hij dacht:
“Wij gaan dat ook doen!”.
Hij heeft collega’s uitgenodigd om de
documentaire samen te bekijken en ook
zij raakten enthousiast. De documentaire
stroomde GGNet binnen en steeds meer
mensen gingen geloven in dit project.
Het werd dan ook gerealiseerd en kreeg
de naam Tournesol, dat letterlijk ‘Draaien
naar de zon’ betekent. In plaats van het
beklimmen van de Galibier, koos Jos voor
de Mont Ventoux.

Dit vanwege het mythische karakter van
deze berg. Ook de weersomstandigheden
zijn daar over het algemeen gunstiger, zodat
de keuze viel voor ‘De Kale Berg’.
Hoewel de geestelijk vader van Tournesol
dit jaar niet zelf aanwezig is, willen we hem
niet vergeten. Hij heeft uiteindelijk de
stap genomen om de mensen binnen
GGNet te enthousiasmeren en
kijk wat hij heeft bereikt. Het
eerste jaar vertrok GGNet
met een groepje van in
totaal 25 mensen, waarvan 13
deelnemers. Nu is dit gegroeid
tot een groep van in totaal zo’n
45 mensen, waarvan ruim twintig
deelnemers. Dat Tournesol voorziet
in een behoefte blijkt hier wel uit!
Hij, en velen met hem, genoten er van
om te zien hoe deelnemers hun grenzen
verlegden en hoe iedereen boven kwam.
De vele verhalen die loskwamen deden
Jos veel. Trots en tevreden dat GGNet
Tournesol een succes is gebleken!
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Inpakdag

GEDICHT
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Heel bijzonder om
deze keer met de groep het
grote doel ook echt te delen.
Mee trainen, spanning
en twijfel voelen,
doorzetten en dan ...
de TOP van de
Mont Ventoux halen!
Ik was, de dag na
DE klim, nog steeds niet
helemaal terug op aard.

Gebroken nacht
Nog wat laatste contacten voor vertrek
Huisdieroppas-instructies en een laatste ajuus
Proberen wat te slapen nog
Op tijd bij de bus betekent vroeg van huus
Enig powernapje komt er wel van
Muizenslaapjes noemden we dat in die tijd
Als er überhaupt geslapen werd
Wakker blijven vermeed de realiteit
Gebroken nachten ken ik door en door
Destijds braken ze me ook echt
Deze nacht breekt met die traditie
Omdat ik niet meer tegen realiteit vecht

6 | OVERWIN DE KLIM

OVERWIN DE KLIM | 7

Zondagochtend
22 september

Ingrid Bogert

SONGTEKST

DOOR SIETSE OUKES & JAN WILLEM HENGEVELD

Tijdens de klim heb ik mij de

Origineel:
Nirvana - Lithium

‘kBun te vre keerl, met wat rust an miene kop.
Kallum an
Effen gin doel, da’s joa best, ut is al goed
De wereld dreeit
De zonne guf ok alle dagen ’t zelfde lecht
Nooit ’s aan’s
en gin mense heur ie zeggen
‘noo is’t uut!’
Neeeh
Toe-w nog jong waarn, spulln we-j den gansen dag
Steeds ve’dan
Dat had gin nut, da was best, ut was al good
De wereld dreeidn.
Um ons hen en we-j um heur, as in ‘ne dans
hand in hand
moar volwassen,
echte keerls dee danst neet meer

uitspraak van de reumatoloog
herinnerd van veertig jaar geleden.
De kans was groot dat ik in een
rolstoel terecht zou komen.
Aangezien ik dit niet zag zitten
ben ik in beweging gekomen.
De beklimming EN het behalen
van de top van de Mont Ventoux
als kers op de taart.
Dit had ik toen nooit durven
dromen, maar het is wel
werkelijkheid geworden!
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Nithium

Neeeh
Ik zeg ow - ik heb ginne zin
Ik volg ow - moar volg ie ok mien
As ik zing - ik bun nutteloos
en dat ok nog eens schaamteloos

Wim Hendriksen

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

I DID IT!
De klim moest een afsluiting worden

Finish in de bus

drie jaar heeft geduurd. En hoewel je
weet dat het zwaar zal worden heb je
geen idee wat je kan verwachten. Je
weet dat de laatste zes km heel pittig
zijn, maar wat is dan heel pittig?
Lopend boven komen was geen optie
dus ik moest door. En dan staat er bij
de laatste bocht iemand te roepen
dat het nog 100 meter is.
Je hebt het gehaald.
Het kunnen genieten van de prestatie
komt pas heel veel later. Als ik nu in
de verte de top van de Mont Ventoux
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zie liggen denk ik: “Pfoe, je zou er
maar heen moeten fietsen”.
But I did it!

Harry Bakhuis

Zondagavond
22 september

Fiets gepoetst, ketting gesmeerd
Een sprinter finisht vaak in de bus
Zeker in een etappe naar de Ventoux
Vandaag voelde zeker niet als een sprint
De lange busreis hier naartoe
Toch zeker met een sprint gekomen
Die laatste fase van herstel
Lichaam en geest verder afgepeld
Voor beide herinnering in het vel
Gedachten en gevoel zijn geschreven
In letter en ervaring
Overbodig, niet meer gevuld, vel
Is de lichamelijke herinnering
De eerste etappe zit erop
Na bus-finish begint het echte werk
Zin in de klimmen die komen gaan
Ben er klaar voor, voel me sterk
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van een zware periode die uiteindelijk

GEDICHT
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De top van de klim was
niet 1912 meter.

Maandagochtend
23 september

Daar is die dan
Een eerste zicht in de schemer
In de nevel een gehulde top
Nuchter mijn eerste blik
Vandaag een eerste tocht
Spieren zijn eraan toe
Een laatste test
Morgen de Ventoux

Wel dat we met elkaar
die berg hebben bedwongen.
Mooi om te ervaren dat het niet
deelnemers en begeleiders waren,
maar 32 renners op een fiets,
die elkaar stimuleerden
om samen boven te komen.
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Eerste blik

Rob Jaspers

GEDICHT

DOOR JAN WILLEM HENGEVELD

TOURNESOL A B C
Natuur

Bijzonder

Overwinning

Conditie

Provence

Doorzettingsvermogen

Quiz

Enthousiasme

Racen

Fietsen

Samen

Gezondheid

Top

Hogerop

Ultiem

Intens

Vechtlust

Janken

Wielrennen

Kracht

XL

Leerzaam

IJzersterk

Mont Ventoux

Zwoegen
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Annet Tjarks Wieltink

Bij het ontwaken,
toen de eerste voeten de aarde betraden,
voorvoelde zij de vloedgolf
van een grote schare.
Daarop riep tot zichzelf:
bezwaar hun paden!
Zij wierp langs de zee zinkende zanden
en wierp op hoop van zegen
wallen om op te stranden.
En met de wind aflandig
dreef zij de voeten terug
In de zee haar handen.
Doch voeten bleken handig,
klommen op langs alle kanten.
En eens een bres geslagen
vonden zij vaste grond
zover zij zagen.
En de aarde zag met lede ogen
aan welke voeten haar gronden lagen.

Zij verstarde gestaag
en maakte zand tot steen.
Drong zich op tot bergen
zodat wat diep verscholen lag
aan het oppervlak verscheen.
En het vuur dat zij baarde
verharde waar de zee
haar deed bedaren
Toch trokken de voeten voort
toen zij de bergen zagen komen.
Voor de aarde onvoorzien,
bleken voeten dragers van dromen.
Wat hen tot weerstand was geboden
werd geboortegrond om op te wonen.
De aarde hulde zich in zwijgen
toen zij zag hoe ver de voeten kwamen.
Daarom, als een laatste list
bracht zij bergen wind tezamen.
En het strijden moe,
klonken haar laatste woorden:
Mont Ventoux
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Actie

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

De dag van de beklimming
van de Mont Ventoux was een
fantastische dag, waarin vreugde

Laatste test

en verdriet soms erg dicht
bij elkaar lagen.
Velen zijn boven zichzelf uitgestegen
waarbij de top van de Ventoux niet
het doel was maar het middel.
Uniek om hier onderdeel
van te mogen zijn!

Maandagmiddag
23 september

Gorges de la Nesque vandaag
Laatste test voor het hoge doel
Laatste testen, altijd beladen
Bij falen, maar ook bij slagen
Gaat het niet zoals gepland
Dan kan de twijfel je overmeesteren
Slaagt de generale
Kan de druk toenemen
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Morgen kroon op het werk
Vooral de fysieke inspanning
Maar zal zeker ook stilstaan
En gooi een hoop in de verbanning
À demain Mont Ventoux

Folkwin Hulshof
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Vandaag een zeer geslaagde test
Met het hoofddoel veel in het zicht
Zonder de druk op te voeren
Door de ervaring die achter me ligt

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

ODE AAN DE
TOURNESOL-RENNER

De dag die je wist
Dinsdagochtend
24 september

Daar is tie dan
Lang naar toe gewerkt
Vandaag gaat het gebeuren
Niet te veel woorden nu
Gewoon gaan, ervaren, voelen
En bovenal: Genieten!

Een renner met GRINTA is fysiek
en mentaal sterk en maakt indruk
met zijn hevigheid en overtuiging.
Zo’n renner kachelt waar anderen
een jas uitdoen, in de bus gaan zitten
of de fiets aan de wilgen hangen.
Renners met GRINTA trappen als
in boter tot ze gekookt zijn of
geparkeerd staan met nog twee
bochten te gaan tot aan het dak van
de Tour(nesol), schreeuwend: ‘de
dood of de gladiolen!’ en weer verder.
Wat een geweldenaars, prachtige
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Chapeau met een diepe buiging!

Martijn Lagendijk
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medemensen, renners met GRINTA!

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

Ik heb een mooie dag beleefd, waarbij
het behalen van de top mijn eerste

Rugzak
Uit het dal vertrokken
In groep samen, en alleen
Ieder zijn eigen route
Zelfde bestemming, ergens anders heen
Ik zelf zat in een tunnel
Niet in visie, wel in missie
Iedere trap dichter naar echt besef
Bipolair patiënt, volledig in remissie
Een rugzak gevuld mee naar boven
Letterlijke en figuurlijke brandstof
Ballast overboord bij iedere bedwongen hoogtemeter
Op de top nog slechts niet gevulde stof

blij mee. Maar achteraf gezien mag
ik blijer zijn met wat ik onderweg
(en ervoor en erna) heb beleefd,
gevoeld en gemerkt heb. Al mijn
behandeldoelen heb ik aangetikt.
Ik heb onder andere mogen ervaren
dat ik steun mag ontvangen en mensen
emotioneel dichterbij mag laten
komen. Het samenzijn in de groep
was erg fijn; zoveel warmte, begrip
en steun voor elkaar. Gewoon heel
bijzonder! Mijn Tournesol was top!
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Laat een lege rugzak achter
Alle ballast zit in mij en geeft kracht
Het niet meer zichtbaar dragen
Geeft eigen kracht de macht
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Dinsdag
24 september

uiteindelijke doel was. Daar ben ik

Diane van Bree

EEN SPROOKJE
Alle deelnemers hebben zich een
doel gesteld. Dat vraagt initiatief, durf
en ook motivatie. Het is figuurlijk de
beweging maken als eerste stap om
letterlijk in beweging te komen. Dat
heb ik bij iedereen zien gebeuren.
De onderlinge belangstelling en
betrokkenheid naar elkaar was groot.
De hele groep is, in de voorbereiding
al, en zeker in de dagen in Frankrijk,
een hechte groep geworden.
Iedereen gelijk, ongeacht zijn of

Tournesol heb ik als iets heel
Mijn persoonlijk doel was om zo
goed mogelijk de mensen begeleiden.
Vooral ook om hen vertrouwen te
geven en te zorgen dat iedereen
uiteindelijk de top haalt. En veiligheid
en plezier stonden hierbij voorop.
Annet en ik reden als laatsten over
de meet op de parkeerplaats in Sault.
Iedereen had de top bereikt en was
weer veilig terug bij de bus. Het was
een onvergetelijke dag, een sprookje
… en toch echt gebeurd.

bijzonders ervaren!
Dat ik mee mocht als ondersteuning,
om met deze groep mensen de Mont
Ventoux te beklimmen, is iets unieks.
Zien dat ieder met zijn eigen verhaal
en motivatie het doel heeft om de
klim te halen en dan aan de top ook
iedereen te zien … geweldig!
Deze week heeft mij gebracht dat
ik mooie mensen heb mogen
ontmoeten en leren kennen.
Diep respect voor hen;

haar achtergrond of fietsniveau

voor hun inzet en

bijvoorbeeld.

doorzettingsvermogen.
Grote klasse!
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Henk van Veen

Bouwe Nijhoff
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GEDICHT
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En daar stond ik dan, op de Ventoux,
bibberend van de kou ...

Herstelschuld

Tournesol deelnemers als mensen
van m’n triathlonclub was
24-9 Ventoux-Day.
Na een goede nachtrust met z’n allen
met de bus naar Sault voor de start.
Eindelijk de fiets op! De eerste twintig
kilometers waren goed te doen,
de laatste zes zwaar. Mijn drie
‘Tournesol matties’ waren hier
van grote steun voor me.
Eenmaal op de top van de Ventoux
viel er een last van me af na een heel
zwaar jaar met een stevige depressie.
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Ongelooflijk dat ik dit geflikt heb!
Een (emotionele) mijlpaal en hopelijk
opmaat voor verder herstel.

Richard Peelen

Woensdag
25 september
Day After

‘Ik heb er last van,
Dat ik nergens last van heb’
Een terloopse uitspraak
Tijdens het uitfietsen vandaag
Wel iets, dat echt kern heeft
Jarenlang strijden tegen psychische last
Is onderdeel van identiteit geweest
Hoe dit nu te vullen?
Dankbaar dat ik ontlast ben
Ook twijfel over de nieuwe status
Met mate waakzaam blijven
Roze olifanten loeren mee
Soms bekruipt me enig herstelschuld
Als ik anderen nog zie vechten
Hen helpen in hun eigen herstel
Vult mijn strijdidentiteit
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Na een voorbereiding met zowel

TROTS

In zijn geheel ging het veel beter.
Vorige keer, door het drukke

Trainen, trainen, trainen.

programma, op het laatst

In het begin nog zo ver weg.

bijna psychotisch.

De lange ritten en mooie gesprekken.

Nu, met meer rust en ruimte, ging

Een open mond vol verwondering.

de reis en klim veel beter. Binnen

Vele geintjes maar een serieus doel.

mijn mogelijkheden ging het top.

Zwetend naar de top.

Dat ik het toch weer aandurfde is

Tranen in de ogen.

een Ventoux op zich!

Sprakeloos en trots.
Trots op mijzelf en op ons!

Het klimmen is als mijn leven.
Langzaam uit het dal omhoog kruipen.
Maar de top wel bereikt. Top!
Net als herstel: een lange weg.
En het blijft nog steeds knokken.
Niet verkleumen is boven
op de top een kunst.
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helpt daarbij. Afdalen is het toetje.
Daar wordt ik euforisch van!

Rick Smit

Henk Zweerink
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Maar me verheugen op de afdaling

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

Iedere bocht heb ik ingrijpende delen
van mijn verleden achter me gelaten.
De wendingen die de route naar

Mont Ventoetje

belangrijke omslag in mijn leven.
Het herstelproces vanuit het dalen
naar de zoektocht naar mezelf.
Uiteindelijk na de klim een geweldig
voldaan gevoel ervaren op de top
van de Ventoux!
Dit geeft enorme motivatie voor
de toekomst!

Donderdag
26 september

Laatste dag samen in de Provence
Samen met alle helden
Nog een mooie tocht gefietst
Met continu zicht op de Ventoux
Het hoofdgerecht deze week
Dat was die lummel toch zeker
De voorbereiding daar op gericht
Tsunami der emoties tijdens het verorberen
Vandaag de ontspanning
Bij menigeen zichtbaar
Topprestaties zijn geleverd
Op en naast die berg
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40 mensen met een wereld te winnen
Alles behalve doetjes
Kunnen vanaf heden beginnen
Aan een leven vol Mont Ven-toetjes

Gert Nagtegaal
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de top had, staan symbool voor de

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

Berg tegen je benen
kop tegen je lijf

Vrijdag
27 september

Vandaag de reis terug
Nog één lange etappe
Voordeel van een terugreis
Je weet wat er komt
Een bus vol helden
Voldane rust maakt zich meester
Ieder zijn eigen reflectie
Van een intense week samen
Naderend afscheid
Eindigend heimwee
Fijn weer in eigen te komen
Gemis van directe verbinding op de loer
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Uitzwaaien zonder afscheid
Er is een groep ontstaan
Elkaar gevonden in een reis
Blijvend gezamenlijk voldaan

Zorgen zijn verdwenen
wilskracht in bedrijf
Stampend naar boven
praten gaat niet meer
Iets blijft je beloven
de top, die komt een keer

“In 2017 heb ik ook deelgenomen aan
Tournesol. Dat heeft mij
sportief, mentaal en sociaal heel
veel opgeleverd. Dit jaar heb ik het
heel anders beleefd.
Trots op mijn prestatie maar
meer genoten van alle deelnemers
zwoegend naar boven.
De emoties, gezichtsuitdrukkingen
& saamhorigheid ...
onbeschrijfelijk!”

Martijn Seinhorst
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Voldane reis terug

Het is fantastisch dat het GGNet

Door mijn lens zag ik fanatisme,

Herstelcentrum dit organiseert.

wilskracht en doorzettingsvermogen.

Ik heb gezien hoeveel impact het

Hoe hoger ze kwamen, hoe meer er

heeft op patiënten. Hopelijk heb

gestreden moest worden. Op weg

ik dit met mijn video’s vast kunnen

naar de top waar ze als overwinnaars

leggen, zodat een volgende editie

onthaald werden. Letterlijk zag ik

onder andere de o zo nodige

zware lasten lichter worden, rugzakjes

geldschieters het belang en de

die elke bocht achtergelaten werden.

waarde zien van Tournesol.

In stilte werd er genoten.
Na het besef kwam het feestje.

Maar bovenal hoop ik dat de
patiënten er met trots en plezier

Ik kreeg de kans en het vertrouwen

naar terug kunnen kijken, zodat ze

om Tournesol 2019 met mijn lens van

het nog eens kunnen beleven én

dichtbij mee te maken en hier ben ik

dat het ook andere patiënten mag

enorm dankbaar voor. Ik voel trots en

inspireren om in beweging

repect voor het doorzettingsvermogen

te komen.

van de deelnemers. Voor hen heb
ik mijn best gedaan om prachtig
fotomateriaal beschikbaar te stellen
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als herinnering aan de onvergetelijke
momenten.

Jeroen Tijdink

Marianne Rouw

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

Ik zag bij toeval de poster

Zwarte gat Klimerick
Maandag
30 september

De trotse klimmer weer thuis en alleen
Wil door met klimmen, maar waar nu heen
Waar hij recent tussen een berg mensen zat
Gaapt hij wakker in een zwart gat
Gelukkig dat er een berg werk verscheen

van Tournesol.
Dacht meteen: dat is wat voor mij!
Ik had nog nooit op een
racefiets gezeten.
In juli heb ik een fiets gekocht.
Daarmee ben ik in drie uur
naar de top gereden!
Het is geen toptijd,
maar voor mij goed genoeg.
Heb met het overwinnen van de klim
meer vertrouwen gekregen.
Nu geloof ik erin dat ik heel veel kan.
Op weg naar meer doelen
en uitdagingen!
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36 | OVERWIN DE KLIM

Angelique Leusink

GEDICHT

DOOR SIETSE OUKES

Zoveel verschillende mensen
met maar één doel:
het halen van de top

Maand Ventoux

van De Kale Berg!
Zwoegend,
maar niet opgeven.
Blij dat ik dit
mocht meemaken!

Donderdag
24 oktober

Al weer een maand verstreken
Dat we boven op de top samenkwamen
Geen moment verstreken
Zonder het genot te beamen
Het genot van de prestatie
Het genot van de verbinding
Het genot van de helden
Samen de klim overwinnend
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Een groep in mijn hart gekropen
Op afstand en toch nabij
Bondgenoten voor het leven
Dat zijn wij

Gert Aberson
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Nieuwe klimdoelen gesteld
Met de succeservaring in de tas
Groeien we door naar nieuwe toppen
Herinnerend hoe mooi die week was

DE KLIM OVERWONNEN

Ik heb als touringcarchauffeur een
baan die me op mooie plekken in

Als er niks meer is dan jezelf

Weet je dan geborgen in

vechtend met het asfalt,

behaalde doelen, zelfrespect

ik hier weer van.

wind en hoogte

en verbondenheid

Altijd met mensen onderweg om

Als om je heen alles verkleint

Met een reis lang en zwaar

van te maken. Elke keer is het weer

en toenemend zwaar

een berg kaal en lelijk

afwachten wat voor groep er bij je

maar toch uitnodigend wordt

en een groep mensen

in de bus stapt.

Europa brengt en elke dag geniet

samen met hun er een mooie vakantie

dapper en oprecht
Als de woorden in je hoofd

Met deze reis ging de groep ook

verstommen

Koester uiteindelijk

op vakantie om te genieten van de

totdat alleen je hart nog

je overwonnen klim

prachtige streek de Provence. Maar

Wees trots op jezelf en

Ventoux beklimmen. Iedereen heeft

geloof in eigen kracht

hier zijn eigen redenen voor, maar het

Maar bovenal:

“TOP” bereiken. Voor mij was het heel

draag de herinnering in je lijf,

speciaal om daar onderdeel van te zijn

Als je moe maar voldaan

zodat al je stappen in het vervolg

en ik zal deze reis dan ook nog lang in

in je bed ligt na te sidderen

soms wat lichter kunnen zijn

mijn geheugen meenemen.

ritme en kadans geeft

wordt tussen verlangen en er te zijn
en stoppen om het te weren

doel was voor iedereen hetzelfde: de
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Van wat je behaald hebt

Esther van Gaalen

Marcel van Tiel
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Als de top een groot gevecht

bovenal met een missie: de Mont

DOOR ROB JASPERS

DE MONT VENTOUX EN GEWONE MENSEN, IN EEN GEWOON HUIS, IN EEN GEWONE STRAAT

“Iedere bocht heb ik ingrijpende delen
van mijn verleden achtergelaten”. Aan het
woord is Sjaak. Sjaak is een 46-jarige man,
die al sinds zijn adolescentie kampt met een
psychische aandoening. Een aandoening die
al dertig jaar zijn leven beheerst.
Ik leerde Sjaak kennen in de bus vanuit
Warnsveld op weg naar de Mont Ventoux. In de
bus vertelde hij zijn verhaal. Over zijn herstel.
Hoe hij twee jaar geleden, na talloze langdurige
klinische behandelingen, een nieuw leven
begon in zijn eigen huis in een gewone straat
tussen gewone mensen.
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AMBULANTISERING EN HERSTEL
Sjaak’s herstel is een succesverhaal van de
ambulantisering in de GGZ. Sinds 2014 heeft
de GGZ 30% van de bedden afgebouwd,
met de bedoeling dat mensen weer kunnen
meedoen in een inclusieve samenleving.
Daarom zetten collega’s in de GGZ zich elke
dag in om mensen de zorg te bieden die ze
nodig hebben, zoveel mogelijk ambulant en in
de eigen leefomgeving. Dat mensen weer

hun leven kunnen oppakken en contacten met
anderen kunnen herstellen.
Voor Sjaak was dat op de sportschool. Twee
keer per week ging hij daar naartoe. In overleg
was er een speciaal uur gecreëerd voor
‘mensen met een beperking’. Al snel kwamen
er andere sporters bij, omdat het op dat uur
zo lekker rustig is. En zo werd het steeds meer
een uur waarin mensen met een beperking ook
mogen meedoen. Prikkels, prikkels, prikkels en
bij Sjaak loopt de spanning steeds meer op.
Met elke ervaring wordt de drempel om te gaan
voor hem een stukje hoger. Als hij klaar staat
om voor de zevende keer te gaan, voelt hij de
spanning in zijn lijf. Hij besluit zijn sporttas uit te
pakken en is nooit meer geweest.
DE GROOTSTE ONTWRICHTING
Psychiatrische problemen kunnen levens
ontwrichten. En er bestaan over dit onderwerp
nog vele vooroordelen. Mensen die eraan
lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of
uitgesloten. Dat is wel de grootste ontwrichting:
het verlies aan echt contact met mensen om
je heen. Dat je je leven niet meer kunt delen.
En zo zijn mensen door de ambulantisering

niet langer uitgesloten op een instellingsterrein,
maar onbedoeld verplaatsen we het
instellingsterrein naar een woning in de wijk.
Hoezo participatie en inclusie?

Sjaak verwoordde dat zo: “Het behalen van de
top was mijn doel, maar achteraf ben ik nog
blijer met wat ik onderweg heb beleefd, gevoeld
en gemerkt.”

SJAAK OP DE BERG
Sjaak besloot ondanks de tegenslag, de
sportieve en mentale uitdaging aan te gaan! Hij
meldde zich aan voor Tournesol en trainde het
hele jaar, samen met andere deelnemers, om de
top te bereiken van De Kale Berg. Dinsdag 24
september was de grote dag. Om 9.00 uur in de
ochtend vertrokken we voor de klim waarvoor
we een jaar hadden getraind. Tournesol: 22
patiënten, 18 begeleiders, één doel.

Elke fietser kent uit ervaring de wielerwet van
Tim Krabbé: “Op de fiets is het bewustzijn klein.
En hoe zwaarder de inspanning, hoe kleiner.”

WEER THUIS
Met elkaar de Mont Ventoux beklimmen, was
ook voor mij een onvergetelijke ervaring. Door
het bereiken van de top en meer nog door
het contact en de saamhorigheid onderweg.
Ik ben nu een maand terug en het blijft me
bezighouden. Wat op de berg in Frankrijk
kan, moet ook kunnen in Nederland! Dat de
woning van Sjaak niet een verlengstuk is van
het oude instellingsterrein, maar een onderdeel
van de inclusieve samenleving, waarin hij echt
mag meedoen. Dat hij ‘gewoon’ weer naar de
sportschool op de hoek kan, zonder spanning
en angst. Net zoals op de berg.

Een zwaardere inspanning dan de beklimming
van de Mont Ventoux is bijna niet denkbaar.
En het effect is dat verschillen verdwijnen.
Veertig mensen op De Kale Berg, op weg naar
de top van 1912 meter. Ieder zijn eigen strijd.
Een diagnose en een voorgeschiedenis vallen
weg. Op de berg zijn we allemaal wielrenner.
Wielrenners die met elkaar de klim overwinnen
en die samen op de top de overwinning vieren.
En waar verschillen verdwijnen ontstaat contact.

Hoe dan? Hoe creëren we participatie en
inclusie? Waarom blijven hier de verschillen
bestaan, die er op de berg niet meer waren?
Volgens de wielerwet van Krabbé is dan
simpelweg de inspanning die we leveren nog
niet groot genoeg. Die opdracht ligt niet bij
Sjaak. Ook niet bij ‘mensen met een beperking’.
Zij willen niets liever. Die opdracht is aan ons.
Aan de gewone mensen, in een gewoon huis,
in een gewone straat.

OVERWIN DE KLIM | 43

BLOG

Samen
De patiënten van het Atelier en de Houtbewerking in Warnsveld leverden ook
een mooie bijdrage aan Tournesol!
De kunstwerken werden gebruikt voor de posters en het Tournesol 2019 logo
werd op hout verwerkt als mooi aandenken aan deze editie.

Op 2017 stond ik al eens op de top van
de berg. Dit jaar was ik er weer bij en
fietste ik met de groep samen omhoog.
Ik reed langs één van de Tournesollers
en vroeg of alles goed ging. Met een
lach op het gezicht riep hij: “Ja hoor,
ik ben net een koffiemolen en draai
gewoon door!”.
Maar wat was het uiteindelijk pittig
en zwaar! Bovenop de berg was mijn
eerste reactie dan ook, als deelnemer
én lid van het projectteam: Pff,
het is gelukt! Iedereen is heelhuids
aangekomen bij het weerstation
‘on the top’ én ook weer veilig
afgedaald naar Sault.
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Tournesol 2019 werd mede mogelijke gemaakt door:
VGZ Herstelspecial | Menzis | Dokter Wittenberg Stichting | SPRNKL Creative Company |
Goossens Borculo | Sports & Science Lochem | Huuskes | Skipr4C | Gelderland Helpt |
De Pedaleur | Duursport.nl | SKS Germany | Bos & Zoon | Intersnack Nederland |
Wielercafé Parijs is nog ver | Donaties via Supp.to | Donaties met dank aan pensionering
Kees Lemke
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Daarna overheerst trots en blijdschap.
Mensen, wat ben ik dankbaar
voor deze mooie ervaringen van
Tournesol 2019!

William Thomassen

Samen in beweging,
samen voor herstel!
GGNet in beweging! Er bestaan naast Tournesol vele andere sportieve
initiatieven voor medewerkers en patiënten: evenementen, terugkerende
activiteiten en een structureel aanbod. Vanuit het Herstelcentrum dragen
wij dit een warm hart toe! Wij willen de spin in het web zijn, en samen het
bewegen stimuleren. Wij ondersteunen, coördineren en adviseren bij het
organiseren & realiseren van een actief aanbod, binnen én buiten GGNet!
“Bewegen heeft positieve effecten op het functioneren van onze
hersenen, op onze gevoelens, ons psychisch welbevinden en zelfs ons
sociaal functioneren.”
GGNet Herstelcentrum
Het Herstelcentrum biedt expertise op het gebied van herstel en
ervaringsdeskundigheid. Vanuit het Herstelcentrum sluiten we aan op
de koers van GGNet. Met ‘Een Wereld te Winnen’ zetten we in op
verbinding van onze patiënten met hun omgeving & zoeken we
naar nieuwe wegen om hun dagelijks bestaan vorm te geven.

GGNet Herstelcentrum

Expertisecentrum voor herstel & ervaringsdeskundigheid
Bezoekadres
Vordenseweg 12
(gebouw Engelbert Kreijnck Centrum)
7231 PA Warnsveld
Postadres
Postbus 2003
7230 GC Warnsveld
T: 088 933 1448
E: herstelcentrum@ggnet.nl
I: ggnet.nl/herstelcentrum
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ggnet.nl/tournesol
facebook.com/ggnettournesol
tournesol@ggnet.nl
2019

