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´Vooroordelen en etiketten de wereld uit!´

aangevraagd bij het Dela-goededoe-
lenfonds. En die hebben we gekre-
gen!’’

ZWARE TOESTAND In en bij de bus 
kunnen bezoekers in gesprek gaan 
met medewerkers en lotgenoten 
over allerhande ‘GGZ’-onderwer-
pen, zoals depressie, angst, de-
mentie, borderline, anorexia en ga 
zo maar door. Ook kan het kennis-
spel ‘Steekje los’ gespeeld worden. 
,,Daarbij ga je aan de hand van 
vragen met elkaar in gesprek. Een 
vraag kan bijvoorbeeld zijn: Wat zou 
je doen als je buurman psychotisch 
is? Er is een spelleider en iemand 
die het gesprek leidt’’, zegt Pater.
,,Maar een bezoek aan de bus wordt 
geen zware toestand waar je met 
hoofdpijn vandaan komt’’, belooft 
Van Everdingen. ,,Je kunt op een 
vrije, ludieke manier met anderen 
praten en informatie over ‘psychi-
sche’ onderwerpen inwinnen.’’ Ook 
zijn er filmpjes te zien over onder 
andere autisme.  
Iedereen is welkom, maar kinderen 
en jongeren zijn éxtra welkom, zegt 
Natalie Pater.  ,,We willen heel graag 
dat zij weten dat je niet gek bent als 
je een psychische aandoening hebt. 

Je bent niet anders dan anderen. Of 
je nou diabetes hebt of een angst-
stoornis, beide zijn onzichtbaar en 
met beide aandoeningen ben je een 
mens als alle anderen.’’

SPRINGKUSSEN Dat de bus op het 
plein voor het gemeentehuis par-
keert, is trouwens niet toevallig. ,,Zo 
kunnen mensen die bij de gemeente 
werken letterlijk en figuurlijk niet 
om ons heen’’, zegt Van Everdin-
gen. ,,We hopen namelijk dat ook 
veel ambtenaren langskomen. Niet 
alleen wethouders en raadsleden, 
maar ook beleidsmedewerkers en 
baliemedewerkers. We vinden het 
heel belangrijk dat zij op de hoogte 
zijn van het leven met een stigma. 
Zij hebben immers ook op allerlei 
manieren te maken met mensen 

met een GGZ-probleem.’’
,,We willen het onderwerp be-
spreekbaarder maken’’, vult Pater 
aan. ,,Iedereen kan gewoon binnen-
lopen, aanmelden is niet nodig. Je 
hoeft je naam niet te zeggen.’’ Ook 
is gedacht aan mensen die even rus-
tig willen praten, maar kinderen bij 
zich hebben. Voor hen zijn er een 
springkussen en popcorn.
Bezoekers die na een bezoek aan de 
bus meer willen horen over het le-
ven met een stigma, kunnen woens-
dagavond terecht in de Immanu-
elkerk aan de Achterdorpstraat in 
Barneveld. Van 19.30 tot 22.00 uur is 
hier de bijeenkomst ‘Zonder stigma: 
sterk in kerk en samenleving’.
De Stigmabus staat woensdag van 
12.00 tot 17.00 uur op het Raadhuis-
plein in Barneveld. 

Geen zware 
toestanden in 
Stigmabus
Fija Nijenhuis

BARNEVELD Ze droomden er al jaren 
van, Erica van Everdingen en Nata-
lie Pater: de Stigmabus. Wat zou het 
mooi zijn als die Barneveld eens 
aandeed. Komende woensdag is het 
zover. Dan staat er een knalgele, 
Amerikaanse schoolbus op het plein 
voor het gemeentehuis. ,,Je kunt zo-
wel binnen als buiten, maar wel on-
der dak, met anderen in gesprek 
gaan over stigma’s.’’
 
Stigma’s. Ofwel etiketten. Vooroor-
delen. Mensen met een psychisch 
probleem weten er vaak alles van. 
‘O, ben jij depressief? En je werkt 
niet? Hoezo dan? Ik zie niks aan je!’ 
Of: ,,Heb jij een angststoornis? Stel 
je niet aan!’’ Erica van Everdingen 
en Natalie Pater, beiden moeders 
van kinderen met autisme en be-
trokken bij Maat(jes)werk Autis-
me in Barneveld, worden geregeld 
geconfronteerd met vooroordelen. 
,,Mensen denken soms dat autisme 
ontstaat door de opvoeding’’, vertelt 
Van Everdingen. ,,Ik kreeg een keer 
te horen: ‘Geef je zoon maar een 
week aan mij mee.’ Dat komt heel 
hard binnen.’’

BESMETTELIJK ,,Of men is bang dat 
autisme besmettelijk is’’, zegt Pater. 
,,Mijn zoon mocht een keer niet bij 
een klasgenoot spelen, omdat zijn 
ouders bang waren dat hun kind 
zijn gedrag ging kopiëren.’’ Ze we-
ten beiden hoe hardnekkig verkeer-
de ideeën en vooroordelen over psy-
chische aandoeningen kunnen zijn.
Toen ze dan ook hoorden van het 
bestaan van de StigmaTour ont-
stond de droom dat de bijbehorende 
Stigmabus ook Barneveld zou aan-
doen. De tour is een initiatief van 
Zorgbelang Gelderland/Utrecht, 
koepel van clientenorganisaties. 
De bus rijdt twee jaar lang door het 
land en stopt op verzoek. ,,Maar 
ja, er zit een financieel plaatje aan 
vast’’, zegt Van Everdingen. ,,Er 
komen medewerkers mee. Dat zijn 
niet alleen hulpverleners maar ook 
allemaal ervaringsdeskundigen. Zij 
geven bezoekers informatie en ad-
viezen. En de bus op zich kost ook 
geld. We hebben daarom subsidie 

 p Woensdag staat de Stigmabus op het plein bij het Gemeentehuis. ,,We hopen dat ook veel ambtenaren langskomen.’’

LOKAAL NIEUWS
BarneveldseKrant.nl

ZEVENSPRONG
Man van staal
De man die zojuist had aangebeld, 
maakte een ongeduldige indruk. 
Na de inleidende beschietingen 
kwam hij snel ter zake. ,,We willen 
u hierbij dringend verzoeken om 
de gemeente Barneveld zo snel 
mogelijk te verlaten.́ ´ Nog 
voordat ik de voor de hand liggen 
waarom-vraag kon stellen, gaf de 
ambtenaar het antwoord al. ,,We 
zijn druk bezig om Barneveld van 
kippendorp te promoveren tot 
staaldorp, omdat hier heel veel 
metaalbedrijven actief zijn. Als we 
die omslag goed willen maken, 
dan moet u vertrekken. We willen 
namelijk wel als Roestvrij-staal 
dorp bekend staan.́ ´

Ik was met stomheid geslagen. 
Omdat ik mijn gezinsleden geen 
pijn wilde doen, ben ik maar een 
stukje gaan rijden in de auto. Op 
de Eendrachtstraat -de weg tussen 
Zwartebroek en Terschuur- stond 
ik op het punt om flink gas te 
geven, toen mijn oog opeens viel 
op een gemeentelijk snelheids-
bord, dat heel wijsneuzerig en 
betweterig aangaf dat ik 
vééééééél te snel reed. Ik stapte 
uit, pakte mijn honkbalknuppel uit 
de auto en wilde net mijn woede 
koelen op het onschuldige 
meetinstrument, toen mijn blik 
viel op het kartonnen bord wat 
daaronder was geplakt. 
Voor mijn oog verscheen een even 
briljant als hilarisch overzicht met 

zogenoemde ´high scoreś , waarbij 
ene Henk de lijst (foto) aanvoerde 
met een indrukwekkende snelheid 
van 132 km/uur. Ook Max  bleek 
zich niet aan de maximumsnelheid 
te hebben gehouden, maar gezien 
de genoteerde snelheid (70 km/
uur) zal het wel niet om Max 
Verstappen zijn gegaan. Ene Giel 
spande de spreekwoordelijke 
kroon (met 140 km/uur). Op 
Facebook was voormalig CDA-lei-
der Henk Smit er als de kippen bij 
om te vermelden dat hij niet de 
Henk was die daar zo pontificaal 
bovenaan stond. Ik geloof hem. 
Smit heeft wel een reputatie hoog 
te houden als hardloper, maar niet 
als hardrijder.
Door zijn vertrek van het politieke 
toneel maakte Smit deze week 
niet  meer van dichtbij mee dat 
Barneveld weer een nieuwe 
vrouwelijke wethouder heeft: Didi 
Dorrestijn. Haar beëdiging in de 
raad werd al omgedoopt tot D(idi) 
Day.  Ze werd met open armen 
verwelkomd, onder meer via het 
zinnetje ´Een kippetje tussen de 
haantjes, dat geeft rust in het 
hok .́ We moeten het maar 
afwachten. Een collega-wethou-
der neuriede mij iets te fanatiek 
een bekend liedje van de Belgische 
band Clouseau: ,,Didi, als ik jou zie, 
ben ik niet meer bij te sturen.́ ´

Erik Roest

Inloophuis Perron 16  
nu ook open op zondag
VOORTHUIZEN Inloophuis Per-
ron16 in Voorthuizen is vanaf 2 
oktober twee keer per maand op 
zondagmiddag open. ,,Van 15.00 
tot 17.00 uur is er gelegenheid om 
gezellig bij te praten. Iedereen is 
welkom. Er zijn altijd twee gasthe-
ren of -dames met een luisterend 
oor aanwezig’’, meldt de organisa-
tie.
Stichting Perron16 opende het 
inloophuis ruim een jaar geleden 
aan het Smidsplein 16 in Voort-
huizen. ,,Sindsdien groeit het 
aantal bezoekers in snel tempo 
en daarom gaan de deuren steeds 
vaker open. Het inloophuis voor-
ziet duidelijk in een behoefte; veel 
mensen genieten van de aan-
spraak en gezelligheid die ze thuis 
soms missen. Daarom hebben we 
ook gekozen voor openstelling op 

zondagmiddag. Voor veel mensen 
is de zondag een dag waarop ze af-
spreken met familie en vrienden. 
Maar wanneer je door omstan-
digheden een klein netwerk hebt, 
kan Perron16 bij uitstek een plek 
zijn om mensen te ontmoeten. Het 
inloophuis is een gezellige woon-
kamer waar altijd een kopje kof-
fie klaarstaat. Bij uitstek een plek 
waar even níets hoeft.’’

OPENINGSTIJDEN De regulie-
re openingstijden zijn op dins-
dag, donderdag en vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Zaterdag van 
09.30 tot 13.30 uur. Op woens-
dag is er een inloop voor ouders 
met jonge kinderen (Home-
Start) van 10.00 tot 12.00 uur.  
Meer informatie op www.face-
book.com/perron16voorthuizen 

JFC-scholieren gehuldigd
BARNEVELD  Arjan Blankestijn, 
Frank van Beek, Michèlle van Veller 
en Vera van Dijk uit vwo 4 van het 
Johannes Fontanus College (JFC) 
zijn tijdens de tweede editie van de 
ScienceMaker Awards in Amster-
dam in het zonnetje gezet. De vier 
scholieren hebben onder begelei-
ding van docent Kerwin van Twil-
lert meegedaan met Viruskenner, 
een Technasiumproject. Hun on-
derzoek spitste zich toe op de be-
strijding van het Noro-virus. Frank, 
Michelle, Vera en Arjan zetten een 
uitgebreid onderzoeksvoorstel op 
poten voor het toepassen van orega-

no in de strijd tegen het Noro-virus 
onder ouderen in verzorgingstehui-
zen. ,,Inhoudelijk staken ze  met kop 
en schouders boven de andere deel-
nemende scholen uit´ ,́ aldus een en-
thousiaste woordvoerder van het 
JFC. ,,Ze hebben de professionals 
nieuwe inzichten gegeven in de 
strijd tegen het Noro-virus.́ ´
ScienceMakers is een initiatief van 
de overheid en Techniekpact. Doel 
van de Awards is om meer waar-
dering en aandacht te geven aan de 
talloze initiatieven en mogelijkhe-
den die technologie en wetenschap 
bieden in het onderwijs.


