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het is weerzomer!

Roelinde Nolles

Het is zomer als deze editie uitkomt. Het is het voorjaar dat ik dit voorwoord 

schrijf. Wat in die tijd altijd al uitkomt zijn de knoppen in de bomen en 

struiken, alles komt weer in de bloei, de dagen worden langer. Alles waarvan 

ik denk in de herfst: ‘Het komt nooit meer goed met de bomen en struiken’, 

komt tóch wel weer goed en dan denk ik maar weer: ‘Ik moet wat meer 

vertrouwen hebben.’

In dit mooie zomernummer staan weer verschillende uiteenlopende artikelen, zoals een 
artikel over paardentherapie, een interview met Teake Greidanus. Ook is er een gedicht dat 
zelf geschreven is door een cliënt, waarvoor hartelijk dank. Ook deze keer een artikel vanuit de 
cliëntenraad en een kijkje in de keuken…..deze keer bij Willem Pieter Fiegen. Even voorstellen 
wordt deze keer verzorgd door de nieuwe familie-ervaringsdeskundige Lieneke van der Bij. 

Ik hoop ook dat jullie lezers het deze keer weer de moeite waard vinden om Podium te lezen. 

Als jullie feedback willen geven zowel positief als minder positief kunnen jullie een reactie 
achter laten op het emailadres die te vinden is in het blad. Ook als jullie een bijdragen willen 
leveren.

Veel leesplezier en geniet!  

Voorwoord
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‘kunst is durven’
9

‘Ik moet wat 
meer vertrouwen 

hebben.’

Roelinde:



‘Therapie met paard is 

toepasbaar voor een groot 

scala aan problematiek, 

zoals het hebben van een 

trauma, angstklachten, 

depressieve klachten, 

burn-outklachten’

HELLEN:

54

We lopen door de binnenbak. Als we naar een plekje 
lopen waar we kunnen zitten vertelt Hellen hoe het 
zo gekomen is dat ze hippische therapie geeft. ,,Ik 
rijd van kinds af aan al op paarden. Dan blijft het 
vaak toch kriebelen als je eenmaal besmet bent met 
het ‘paardenvirus’. Ik ben geboren in Arnhem en 
volgde de studie tot creatief therapeut in Nijmegen. 
Later ging ik naar Friesland, ik kon hier werk vinden 
bij het Antoniusziekenhuis in Sneek bij de PAAZ 
(Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis) 
als creatief therapeut. Ik gaf hier ook zeilles en ik 
werd moeder in 1992. In 1993 heb ik nog een master-
opleiding in Amsterdam gedaan. Ik heb tijdens die 
studie onderzoek gedaan naar de inzet van paarden 
als therapeutisch middel bij mensen met psychische/ 
psychiatrische problemen. Deze therapie met paarden 
werd in andere landen al ingezet maar dat was 
toen in Nederland nog niet het geval. Wel werd het 
al toegepast bij mensen met een verstandelijke en 
lichamelijke beperking.”

Pioneer
Hellen was dus eigenlijk één van de pioneers op het 

gebied van hippische therapie binnen de geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland. Eerst is het een half 
jaar op experimentele basis ingevoerd bij de GGZ 
Friesland. En na een jaar gaf de zorgverzekering 
groen licht voor invoeren van deze bijzondere 
therapie voor groepen volwassenen als regulier 
programmaonderdeel van de GGZ Friesland. Al 
die jaren is er een onderzoek aan gekoppeld om te 
screenen welke effecten de therapie had. De therapie 
is zelfs al eens uitgeroepen tot ‘pareltje van de GGZ’. 
Na 17 jaar werd het uiteindelijk in 2014 helaas 
geschrapt wegens reorganisaties en bezuinigingen.

Er is nog steeds veel belangstelling voor therapie 
met paard in haar eigen praktijk. Ze verduidelijkt: ,,De 
verwijzers weten mij nog steeds te vinden, dus dat is 
wel een teken dat ze vinden dat het nut heeft. Mijn 
therapie is niet gericht op praten, maar op het inzetten 
van middelen en materialen (creatieve therapie) en 
dus ook het paard als persoonlijke leermeester en 
soms een combinatie van die twee.” Daarnaast werkt 
Hellen een aantal uren bij Synaeda in Heerenveen als 
creatief therapeut.

De kracht 
van het 
paard

Therapie

Op een zonnige ochtend in maart 
lopen wij naar de rand van het 
dorp Haskerhorne. We bezoeken 
daar Hellen Engbersen. Zij heeft 
een praktijk voor creatieve 
therapie en gebruikt ook paarden 
voor therapiedoeleinden. Haar 
paarden staan in stal de Sethhoeve 
in Haskerhorne.

Jantsje Walstra

Eigen kracht
,,Met therapie met paard kun je mensen helpen bijvoorbeeld 
hun zelfbeeld te vergroten, hun trauma’s te verwerken, hun 
regie te herpakken en hun een spiegel voor te houden zodat 
ze zich bewust worden van hun overlevingsstrategieën. Het 
paard reageert in het hier en nu onbevangen, open, zonder 
oordeel op hoe de client met hem/haar omgaat. Dat legt 
patronen snel bloot. Een paard is zacht en warm. Zo kan er 
geoefend worden met contact, aanraking en zachter worden. 
Mensen zijn geneigd wat te verharden als ze bijvoorbeeld 
veel onverwerkte pijn hebben. Een paard is groter en sterker 
als wij; dat geeft ingangen tot verwerken van traumatische 
ervaringen, en ontdekken van eigen kracht. Als ik een paard 
kan leiden en sturen…dan kan ik ook dat lastige telefoontje 
plegen of leren autorijden…

Dat ontdekken van eigen kracht wordt ook bereikt doordat 
een paard graag wordt geleid. In de kudde is dat een leidende 
hengst en merrie. Als wij het paard uit de kudde halen en er 
mee omgaan (leiden, berijden) dan worden wij de leidende 
hengst/merrie. De berijder heeft dan de teugels in handen en 
heeft de regie over het paard. Daardoor krijgen mensen meer 
zelfvertrouwen, voelen hun eigen kracht, en merken ze dat ze 
zelf de leiding over hun leven kunnen terug nemen.

Therapie met paard is toepasbaar voor een groot scala 
aan problematiek, zoals het hebben van een trauma, 
angstklachten, depressieve klachten, burn-outklachten. De 
therapie is echter minder geschikt voor mensen die erg in de 
war zijn.”  



Hoe ben ik terecht gekomen bij de GGZ? 
In november j.l. kwam een goede vriendin naar mij toe en 
zei: kijk jij eens even op de site van de GGZ. Daar zoeken ze 
familie ervaringsdeskundigen. Die functie vind ik je op het 
lijf geschreven. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, dus ik 
besloot de solliciteren. Want ja, behalve dat ik een jarenlange 
werkervaring heb binnen de zorg, ben ik ook mantelzorger en 
een naastbetrokkene. 

Ik heb zo’n 30 jaar ervaring met een familielid, die is 
opgenomen geweest binnen de GGZ. Daarom vind ik het heel 
bijzonder dat ik met mijn ervaring als mantelzorger andere 
naastbetrokkenen kan ondersteunen in het herstelproces. 
Ook ben ik van mening dat mijn familie er voordeel van 
heeft, dat er een dochter is, die werkervaring heeft in de 
gezondheidszorg. 

Natuurlijk weet ik niet of mijn carrière eindigt bij de GGZ, 
maar het is er wel begonnen. Tijdens de introductiedag 
in Franeker herinnerde ik me dat ik de eerste stage in de 
psychiatrie heb gelopen op Groot Lankum. Dit was toen op de 

gesloten afdeling voor vrouwen. Toeval of niet, maar nu ben 
ik er weer, de nieuwe familie ervaringsdeskundige. Ik ga mijn 
best doen om hier de allerleukste baan van te maken. Het 
pionieren en bouwen is begonnen. 

De familie-ervaringsdeskundige kan vanuit eigen ervaring 
ondersteuning bieden op verschillende gebieden: steun 
voor familie, vrienden en naasten, contact met lotgenoten, 
voorlichting en informatie, advisering en signalering. Ik 
ben geen hulpverlener, maar ondersteunend. Dit betekent 
naast de familie staan,  en een luisterend oor bieden om 
naastbetrokkenen te ondersteunen bij eigen herstelproces. 
Graag laat ik me uitnodigen voor familie bijeenkomsten/
avonden of tijdens een werkoverleg met  de FACT teams voor 
een kennismaking.  

even voorstellen...

Lieneke
Mijn naam is Lieneke van der Bij, 52 jaar jong, en ik woon samen 

met Gerrit in Augustinusga. We kennen elkaar al zo’n 30 jaar. 

Sinds 1 februari 2019 ben ik gestart in de functie van 

familie-ervaringsdeskundige, gekoppeld aan de FACT teams 

binnen Divisie I en Van Andel. 

  volg een 
training mhfa

GEDICHT 

Lief, lief mens wat ben ik blij dat jij er bent, 

je geeft me moed en houdt me daarmee dagen zoet, 

wat ben ik blij dat ik jou heb ontmoet. 

Liefde is een gift in het leven dat veel zorgen geeft, 

het is intens mooi en geeft die goddelijke vonk  

die ervoor zorgt dat je het overleeft.

Dankjewel voor alles dat is, 

maakt dat ik fluitend door het leven ga 

en niets maar dan ook niets mis. 

- Tine Marije -

Contact met de familie ervaringsdeskundige? 
Bel, app of mail mij! Lieneke van der Bij T: 06 83 00 34 05  
E: lieneke.van.der.bij@ggzfriesland.nl, aanwezig op 
maandag, dinsdag en donderdag. 

76

Cliëntenraadswerk is veelzijdig werk. Als raadslieden 
ontmoeten we allerlei mensen en in heel verschillende 
situaties. Maar natuurlijk staat luisteren náár en in 
gesprek gaan mét de cliënten van GGZ Friesland aan 
de basis van ons werk. Dat betekent dat we regelmatig 
in aanraking komen met mensen in psychische nood. 

Hoewel de meesten van ons daar uit eigen ervaring 
over mee kunnen praten (of misschien wel juist 
dáárom) valt het niet altijd mee er goed op te reageren. 
Om die reden hebben afgelopen jaar bijna alle leden 
van de cliëntenraad de training Mental Health First Aid 
(MHFA) gevolgd. 

Eigenlijk zou iedere burger dat moeten doen. Je 
leert hoe je het beste kunt reageren op iemand met 
onbegrepen gedrag, een psychose, angststoornis of 
een ander psychisch probleem. Wat kun je beter niet 
zeggen, wat juist wel? Hoe benader je de persoon in 
kwestie? En waar liggen de grenzen van wat je zelf kan 
doen? 

MHFA bestaat uit een stappenplan dat je ten alle 
tijden kan toepassen. Vaak weten mensen niet hoe te 
handelen en lopen met een grote boog om iemand 
in psychische nood heen. Terwijl als iemand een arm 
breekt de meeste mensen stoppen om te vragen of ze 
iets kunnen doen. Ook hulp bij psychische problemen 
zou op straat al moeten beginnen. 

Negeer het niet als bijvoorbeeld je buurvrouw de 
gordijnen niet meer open doet. Juist op zo’n moment 
kan het van levensbelang zijn haar te benaderen op 
een manier die maakt dat zij zich veilig en gehoord 
voelt. Als cliëntenraadsleden onderstrepen we het 
belang van de MHFA. We ervaren hoe deze training ons 
helpt op een open en veilige manier het contact aan 
te gaan met de mensen waarvoor we dit werk doen. 
Contact van mens tot mens. 

Met de handvatten, die MHFA ons biedt, voelen we ons 
daarin net even iets zekerder. Velen van ons weten hoe 
belangrijk het is dat dat contact aangeboden wordt, 
juist op de meest moeilijke momenten.      

RubriekColumn

Van de clientenraad
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Op de dag van ons bezoek in Sneek bestaat de groep uit twee 
mannen en vijf vrouwen. Ze kiezen om de beurt uit een map 
met oudere en nieuwere popsongs een nummer om te gaan 
zingen. Teake begeleidt met gitaar of keyboard. Het klinkt 
erg goed en wat opvalt is het enthousiasme en plezier bij de 
meeste mensen. 

Na dit onderdeel gaat Teake over op het meezingen met 
nummers van Youtube. Iemand noemt een nummer van een 
artiest of band en Teake zoekt op Youtube dit nummer op en 
projecteert de tekst en eventueel optredende artiest(en) met 
een beamer op de muur. Ook dit gaat de groep prima af. 

Na twee uur is de activiteit voorbij en vertelt Teake over 
zijn werkzaamheden en wat MindUp Sneek zo al te bieden 
heeft. ,,Het koortje is enkele jaren geleden begonnen met 
kerstliedjes bij de Beschermde Woonvorm in Workum 
en vervolgens uitgebreid tot wat het nu is. Het is géén 
muziektherapie, maar bedoeld ter ontspanning. Dit neemt 
niet weg dat muziek in meerdere opzichten heel goed is voor 
mensen. Allerlei (wetenschappelijke) onderzoeken wijzen dat 
ook uit.” 

Ook privé is Teake druk bezig met muziek. Zo vormt Teake al 
36 jaar met zijn zus het muzikale duo Eaglefield, met veel 
Friese liedjes op het repertoire. Tevens was hij vijfentwintig 
jaar koordirigent. Naast het verzorgen van de muziekactiviteit 
houdt Teake zich bij MindUp verder bezig met bijvoorbeeld 
computerwerkzaamheden, les geven daarin en begeleiden 
ervan. Ook regelt hij veel zaken met betrekking tot vervoer. 

,,De creatieve afdeling bestaat uit twee gedeelten. Meerdere 
Activiteitenbegeleiders (AB-er, red.) werken bij MindUp en zo 
zijn er bijvoorbeeld ook twee van onze AB-ers op locatie bij 
de BW in Workum en de BW in Sneek”, zegt Teake. Een AB’er 
verzorgt bijvoorbeeld ook sport & spel in de zaal, een CIOS-
stagiaire doet zwemmen en fitness. 

Omstreeks vijf over half drie wordt Teake even weggeroepen, 
omdat een goede klant een laptop ter reparatie brengt 
en de zaken moeten uiteraard wel doorgaan. Als hij 
terugkomt, volgt een rondleiding. Eerst komen we boven 
bij de vergaderruimtes, kantoorruimtes, een opslagruimte 
en de muziekruimte annex computerruimte. Daarna toont 
Teake beneden de ruimtes voor de andere afdelingen. Bij de 
houtafdeling vertelt een medewerker dat ze momenteel bezig 
zijn met een opdracht voor het maken van 135 picknicksets 
(combinatie van tafel met banken) voor tenten die zelfs tot in 
Frankrijk toe staan geplaatst. 
 
Tenslotte laat Teake mij nog de “tweedehandskledingwinkel” 
zien, waar deelnemers gebruikte spullen te koop kunnen 
aanbieden. ,,Deze ruimte is nog maar net voor dit doel in 
gebruik genomen, maar is functioneel en heeft de mooie 
naam MUniek.” 

Aan het eind van de ontmoeting, na alle medewerking, uitleg 
en hartelijke ontvangst van Teake, is de conclusie positief: 
MindUp Sneek biedt niet alleen een uitgebreid aanbod aan 
dagactiviteiten, maar ze beschikt ook nog eens over een prima 
gebouw, nog betrekkelijk nieuw, waar alle activiteiten mooi bij 
elkaar zijn ondergebracht.  

Teake Greidanus
Teake Greidanus is activiteitenbegeleider bij MindUp in Sneek. Hij begeleidt 

daar een zangkoortje dat al enige jaren bestaat. Podium nam een kijkje.

Ron Faber

Reportage

Klaas is in 1939 geboren in Velsen, nabij IJmuiden. ,,Dit 
werd tijdens de oorlog helemaal plat gebombardeerd en we 
vertrokken na de oorlog naar Friesland. Ik heb vanaf mijn 
zevende jaar in Drachten en omgeving gewoond. Zoals wel 
vaker het geval bij kunstschilders, ben ik ook begonnen als 
huisschilder. Mijn broer was timmerman en via hem kreeg 
ik ruimtelijk inzicht mee wat mij hielp bij het tekenen en 
schilderen met diepteperspectief.”

Klaas laat ons wat van zijn werk zien. Hij werkt voornamelijk 
met pastelkrijt (Conté) en heeft al drie tekenblokken vol 
geschetst bij MindUp. Het zijn voornamelijk kleurrijke 
landschappen, stadsgezichten, portretten en dieren. Allemaal 
wat abstract van vorm. Tussen het praten werkt hij met zijn 
hand nog wat stukjes bij. De diepte is te zien. Creativiteit zit in 
de familie, maar dan vooral op muzikaal gebied.

,,Mijn vader begeleidde een paar koren in Drachten. Een 
neef van mij is trompettist bij het concertgebouw, een broer 
is trombonist in Zuid-Afrika geweest.” Maar Klaas blijft 
bescheiden, hij is ook niet commercieel ingesteld. Hij heeft 
echter zeker wel reden om trots te zijn op zijn werk. Zijn 
inspiratie haalt hij vooral uit berglandschappen van Italië, 
Oostenrijk en Zwitserland. ,,Ik ging hierheen geregeld op 
vakantie en wandelde dan graag door de bergen.”

Ook toont hij een tekening met wielrenners: ,,Dit is de Giro, 
de Ronde van Italië”. Hij schildert uit de losse pols, dus zonder 
een voorbeeld. ,,Soms ben ik in een kwartier klaar met een 
tekening.” Wij zijn onder de indruk.

De gelijkenis met de Friese expressionisten is te zien aan 
kleur en opzet. Klaas Koopmans, zijn leraar bij de club van Jan 
Planting, hoorde zelf mét Jan Frearks van der Bij, 

Pier Feddema, Sjoerd Huizinga en Jaap Rusticus bij de groep 
Friese naoorlogse expressionisten. Deze groep wordt Yn ‘e line 
genoemd. De naam verwijst naar de persoon die een schip 
voorttrok en in een rechte lijn hield.

,,Ik heb vanaf mijn zestiende bij de club van Jan Planting 
geschilderd. Dat was meestal met zo’n vijftien mensen. Dat 
heb ik dertig jaar lang gedaan, uitgezonderd mijn diensttijd. 
Ik heb via deze schilderclub ook weleens geëxposeerd in het 
Drachtster Museum. Werk van mij heeft ook onder in de 
galerij van de Lawei gehangen. “Volgens Klaas bestaat de 
schilderclub nog steeds, al is Planting al in 1955 overleden.

,,Ik weet niet meer hoeveel schilderijen ik thuis heb. Ik schilder 
nu bijna niet meer thuis. Wel hangt er hier en daar bij mij in 
huis een schilderij dat ikzelf gemaakt heb.” Het schilderen 
brengt hem rust. Bij de MindUp in Drachten schetst hij op de 
creatieve afdeling. Hij vindt het een stimulerende omgeving 
en komt hier tot meer dan bij hem thuis. ,,Het is hier ook wel 
gezellig.”

Maak nog maar veel mooie dingen Klaas!  

Dit zegt Klaas Grin. Op onze zoektocht naar talenten kwamen we hem tegen 

in Drachten. Grin zat jarenlang in de schilder- en tekenclub van de Drachtster 

kunstenaar Jan Planting. Klaas Koopmans - bekend van zijn gestichtstekeningen 

en landschappen - had de artistieke leiding van deze groep. Grin schildert volgens 

dezelfde stijl en techniek als Koopmans.

Jantsje Walstra

‘Kunst is durven’

Schilderen

Op bezoek bij..
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‘Ik vind koken wel fijn om te doen. Het is telkens weer een uitdaging om een goede combinatie 
van groente, vlees en aardappelen te maken.’

Kook je ook voor jezelf?
‘Ja eigenlijk wel altijd.’

Of kook je liever voor/met anderen?
‘Dat komt niet heel vaak voor’.

Wat kook je meestal?
‘Aardappelen, groente en vlees meestal. Ik probeer een goede variatie hierin te hebben. Ook wil 
ik uitzoeken wat qua smaak een goede combinatie is van de soort vlees met de soort groente’.

Wat kook je als je snel moet koken?
‘Witte bonen in tomatensaus, een paar aardappelen en een pot groenten’.

Let je op je gezondheid met koken? 
‘Om op gewicht te blijven volg ik nog steeds het dieet wat ik voorgeschreven kreeg toen ik nog 
diabetes had. Dat betekent niet teveel vet en niet teveel suiker’.

Vegetarisch of andere diëten? 
‘Ikzelf volg dus een dieet tegen diabetes. Vegetarisch kook ik nooit’.

Eet je wel eens bij de snackbar/haal je chinees/pizza? 
‘Ik snack eigenlijk niet vaak. Die enkele keer dat ik het wel doe, haal ik chinees (Fu Yung Hai) 
bij het plaatselijke chinese restaurant hier. Daarbij zit ook een snackbar. Verder kun je hier 
ook niet veel halen aan kant-en-klare maaltijden in het dorp. Wel zijn er maaltijden hier in de 
supermarkt te krijgen voor de magnetron, maar die heb ik (bewust) niet’.

Wat is je favoriete recept?
‘Het recept dat ik laatst terugvond, dat ooit door mijn moeder voor mij opgeschreven was toen 
ik nog studeerde, is mijn favoriet. Het is een recept van een Boheemse jachtschotel. Heerlijk 
met suddervlees, uien en onder andere bier. Zie hiernaast voor het recept!’

Een kijkje in de 
keuken van:

Rubriek

Wilem Pieter is redacteur van Podium maar heeft ook een bijzonder dieet. Een 
aantal jaren geleden heeft hij via een diëtist een diabetesdieet gevolgd.  
Met succes, hij is veel overtollige kilo’s kwijt en ook is hij daardoor van zijn 
suikerziekte genezen.

Favoriete recept  van Willem Pieter

  boheemse jachtschotel

 
200 g gedroogde pruimen
500 g runderlappen
2 grote uien
50 g boter
50 g spekblokjes
1 pijpje pils
zout en peper
bloem en paprikapoeder
tijm en een laurierblaadje 
 
Bereidingswijze:
Zet de gedroogde pruimen de avond van tevoren even 
in de week met water. Snijd de runderlappen in stukjes 
en snipper de grote uien. Strooi zout en peper op het 
vlees en haal de stukjes door de bloem. Smelt de boter 
en fruit daarin de spekblokjes met de gesnipperde uien 
en wat paprikapoeder. Doe er dan het rundvlees bij en 
laat dat aan alle kanten zachtjes bakken. Voeg er wat 
water aan toe en giet er het bier bij. Voeg nog wat tijm 
en laurierblaadje toe en laat dit met gesloten deksel 
ongeveer 1 of 1 ½ uur stoven. Serveer het geheel met 
een lekkere schotel aardappelpuree.

‘Het recept dat ik laatst 
terugvond, dat ooit door mijn 
moeder voor mij opgeschreven 
was toen ik nog studeerde, is 

mijn favoriet’
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