Tot rust komen
J

oost Onwezen is bijna 22 jaar.
Hij heeft autisme en woont
nog thuis bij zijn moeder. Nog
wel, want binnenkort verhuist hij
naar Amerpoort in Soest. Daar
gaat hij begeleid wonen, iets
waar hij erg naar uit kijkt. Joost
krijgt ambulante begeleiding van

Vogels
Door de
logeerpartijen
in het bos
heeft Joost
belangstelling voor
vogels gekregen. Hij
oefent zijn vogelkennis
terwijl hij door het
park wandelt. Maar
hij houdt ook van
motoren. En sporten.

Reinaerde en hij werkt bij Grand
Café De Lindenhof in Soest.
Mede dankzij de ondersteuning
van zijn familie, vrienden en
vrijwilligers kan hij zich prima
redden. Zoals ook maar weer
blijkt als hij een weekendje gaat
logeren bij De Buitelaers, in
bungalowpark ’t Eekhoornnest
in Soest. Deze logeerweekenden
worden sinds kort door Reinaerde
georganiseerd. Paardrijden

Joost
in het
hart

kan ook, bij de Manege zonder
Grenzen in Bennekom. Maar
Joost blijft dit weekend liever in

de mooie, bosrijke omgeving
van ’t Eekhoornnest. Even tot rust
komen. ●
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Henny Berkhof,
moeder van Joost
“Joost is mijn enige kind.
Gelukkig heeft hij nooit echt
problemen gehad. Hij heeft
school goed doorlopen en
hij heeft zijn scooterrijbewijs.
Maar door zijn autisme is hij
overgevoelig. Zo mogen we het
weerbericht niet overslaan en
van de piepende stoelpoten in dit
huisje raakt hij overstuur. Hij blijft
toch kwetsbaar. Daarom is het
fijn dat hij straks begeleid gaat
wonen.”

Achter de bar
Joost heeft ook een goede
vriend, Nicos. Verder staat hij
om de week achter de bar bij
de kaartclub. Henny: “Dankzij
de mensen om hem heen
is er evenwicht in zijn leven.
Daardoor heeft hij zich zo kunnen
ontwikkelen.”

Grand Café
De Lindenhof,
werkplek
“Hier werk ik”, zegt Joost. “Ik
doe de afwas. En ik serveer een
mooie Cabernet.” Joost heeft
veel succes met zijn zelfbedachte
‘broodje wolkenkrabber’. Het
verkoopt goed. Collega Lana
complimenteert hem ermee. De
dagbesteding in deze gezellige
horecagelegenheid in hartje
Soest betekent veel voor Joost. Hij
geniet vooral van het contact met
de medewerkers.

Natasja Geytenbeek, begeleider
“Al sinds zijn zesde kom
ik bij Joost thuis. We gaan
dan zwemmen, samen iets
gezelligs doen en ik begeleid
hem bij het koken. Dat vindt

hij geweldig. Hij wordt blij
van kleine dingen. Nu ben ik
met Joost op t Eekhoornnest.
Daarmee ontlast ik Henny
ook een weekendje.”

