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Een stukje grond

Dit therapeutische verhaal gaat over hulpverlening. Hoe sommige kinderen
meer nodig hebben dan “de normale dingen” om te kunnen groeien en zich
positief te ontwikkelen. Je kunt het vergelijken met een stukje grond waar
niets op wil groeien. Omdat het te nat is, of in de schaduw ligt. Dan is er
soms kunstmest nodig, of een beetje extra zon. Dit boekje is te gebruiken
voor kinderen die vergelijkbare situaties meemaken.
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Joyce van der Weijden, therapeut bij expertisecentrum Advisium

Hanna Salonen, kunstenaar en docent beeldende vorming

Er was eens een boer.
Hij had een boerderij en een groot stuk land.
Op dat land verbouwde hij van alles.
Er waren allerlei planten waarvan je kon eten,
zoals aardappelen, maïs en sla.
Er was een boomgaard met veel fruitbomen, zoals kersen,
appels en peren.
En er groeiden bloemen in de prachtigste kleuren.

De boer was heel blij met zijn boerderij.
Er was alleen één klein stukje grond
waar hij zich zorgen over maakte.
Daar wilde helemaal niets op groeien!
Dat vond de boer echt heel erg jammer.
Hij wilde heel graag dat ook dat laatste stukje grond tot bloei
zou komen.

De boer begreep het ook wel, dat het moeilijk was voor juist
dat stukje grond.
In dat hoekje van de boerderij kwam weinig zon, omdat het in
de schaduw lag van grote schuren.
De aarde was er erg vochtig.
Dat kwam omdat de grond daar schuin afliep,
daardoor kwam al het regenwater daar terecht.

De boer was ervan overtuigd, dat ook dat stukje grond kon
bloeien.
Hij wist zeker dat er al zaadjes in de grond zaten, die erop
wachtten naar boven te komen, te gaan groeien, hun kopje uit
de aarde omhoog te steken.

De boer dacht diep na.
Hij wilde het stukje grond dolgraag helpen.
Hij zou ervoor zorgen dat die zaadjes naar boven kwamen!
En na al dat diepe nadenken had hij een plan bedacht.
Maar dat plan kon hij niet alleen uitvoeren.
Dus hij vroeg andere mensen om ook te helpen.

Er kwam een ploeg je werkmannen met
grote scheppen en zakken aarde.
Zij zorgden dat de grond op het kleine stukje
niet meer schuin afliep.
Ze schepten er extra aarde op,
zodat het een mooi recht stuk grond werd.
Als het regende werd het water nu beter
over het land verdeeld en kwam niet alles op dat kleine stukje
grond terecht.

Een paar werkmannen sloopten één van de schuren.
Ze waren er best een poos mee bezig, maar ze werkten hard
en het schoot goed op.
Nu kon de zon het grootste deel van de dag haar stralen op
het stukje grond laten schijnen.
Daardoor werd de aarde al wat minder nat.
Het stukje grond genoot van het zonlicht. In de aarde reikten
de zaadjes al een beetje naar omhoog.
Omhoog, naar de warmte.

Daarna strooide de boer wat kunstmest op dat stukje grond.
En tot slot zette hij er een houten hekje omheen,
geschilderd in een vrolijke kleur,
zodat er niet per ongeluk overheen gelopen werd.

Elke dag liep de boer even naar het stukje grond om te kijken
of hij al groene sprietjes omhoog zag komen.
Hij vertelde de zaadjes over de rest van de boerderij
en over het weer.
En hij vertelde ook dat de kinderen uit het dorp nieuwsgierig
waren wat er zou gaan groeien op het stukje grond met dat
vrolijk gekleurde hekje erom heen.

En op een dag waren ze er!
De sprietjes!
Mooi fris en groen.
De boer was erg blij.
Ook de werkmannen kwamen kijken
en ze praatten honderduit over de mooie groene sprietjes.

De sprietjes groeiden en groeiden
en al gauw kon je zien wat daar aan het groeien was.
Het waren tomatenplantjes.
Ze werden elke dag een beetje sterker.
En ze werden elke dag een beetje hoger.

En toen kwamen er kleine gele bloemetjes aan.
Ze draaiden hun kopjes naar de zon en de zon verwarmde de
bloemetjes net zo lang tot het tomaatjes werden.
Eerst waren ze nog groen.
Maar de zon kleurde ze na een poosje rood.
Prachtig rood en heerlijk sappig werden ze.

Het stukje grond was tot bloei gekomen!

De boer hield de planten goed in de gaten.
Hij merkte dat ze soms nog wel wat extra aandacht nodig hadden.
Ze moesten beschermd worden tegen insecten.
En als het heel droog was, gaf de boer ze extra water.
De planten deden het goed en gaven prachtige vruchten!
De kinderen in het dorp vonden ze heerlijk.
Het hekje haalde de boer weg.
Dat was niet meer nodig.
De planten werden door niemand meer over het hoofd gezien.

Over Expertisecentrum Advisium
Advisium is het landelijke expertisecentrum van ’s Heeren Loo. Bij expertisecentrum
Advisium werken meer dan 700 medische en paramedische specialisten, gedragswetenschappers en geestelijk verzorgers. Zij verlenen diensten en deskundigheid aan mensen
met een verstandelijke beperking binnen en buiten ’s Heeren Loo. Binnen onze regionale
expertisecentra Advisium bieden we verschillende soorten therapieën. In veel therapieën
staan het ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal. Via de poliklinieken en de landelijke vraagbaak
0800 – 3 555 555 is onze kennis en expertise voor alle mensen met een (lichte) verstandelijke beperking toegankelijk. Daarnaast richt Advisium zich op beleid, innovatie en
wetenschappelijk onderzoek en kennismanagement bij ‘s Heeren Loo.
Over ’s Heeren Loo
‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna het hele land mensen met een verstandelijke
beperking. Al meer dan 125 jaar. Jong en oud helpen wij een passend antwoord te
vinden op grote en kleine vragen. Dichtbij en samen met de mensen die belangrijk voor
hen zijn. De cliënt maakt eigen keuzes en wij ondersteunen hem hierbij. Het gaat om de
cliënt; om wie hij is en om wat hij kan en wil. Samen, ontwikkeling, betrokken en passie
zijn de waarden die ons werk richting geven.

Therapie aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking
Sommige mensen met een (lichte) verstandelijke beperking ervaren emotionele en psychische problemen of
belemmeringen. Zoals angsten, een laag zelfbeeld, boosheid, een trauma of gedragsproblemen. Zij kunnen
goed geholpen worden door therapeutische behandeling. Therapie aan mensen met een (lichte) verstandelijke
beperking vraagt om specifieke deskundigheid, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken,
beperkingen en mogelijkheden. De therapeuten van expertisecentrum Advisium weten door jarenlange kennis en
ervaring veel van het behandelen van sociaal emotionele en psychische problemen bij mensen met een (lichte)
verstandelijke beperking. Zij begrijpen hen dus goed en gebruiken methoden die aansluiten bij hun mogelijkheden.
Serie therapieboekjes
Met deze serie therapieboekjes willen we laten zien op welke manier onze professionals cliënten met een (lichte)
verstandelijke beperking helpen met hun problemen. De boekjes gaan over seksueel misbruik, hechtingsproblemen,
(vecht)scheiding en hulpverlening. De cliënt gaat samen met de therapeut aan de slag, zodat het probleem
verdwijnt óf de cliënt en zijn omgeving daarmee leert omgaan. De (vak)therapeuten van Advisium leveren op deze
manier een bijdrage aan het verwerkingsproces van de cliënt en diens kwaliteit van leven.
Een stukje grond
Dit therapeutische verhaal gaat over hulpverlening. Hoe sommige kinderen meer nodig hebben dan “de normale
dingen” om te kunnen groeien en zich positief te ontwikkelen. Je kunt het vergelijken met een stukje grond waar
niets op wil groeien. Omdat het te nat is, of in de schaduw ligt. Dan is er soms kunstmest nodig, of een beetje
extra zon. Dit boekje is te gebruiken voor kinderen die vergelijkbare situaties meemaken.
Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in onze andere uitgaven? Neem dan contact op via onze landelijke
helpdesk:

0800-3 555 555
(ma-vrij 08.00-18.00 uur)
info@sheerenloo.nl
www.advisium.nl

