Hechte banden

‘Mijn enige zus’

A

nja Westbroek woont al
vanaf 1987 op Dennendal.
“Voor Anja is het belangrijk om
beschermd te wonen op een
instellingsterrein”, vertelt haar broer Jan.
“Daar hebben mijn ouders zich altijd
enorm voor ingespannen.” Jan en Anja zijn
verknocht aan elkaar. “Wat wil je, ze is mijn
enige zus.” Iedere zaterdag haalt Jan Anja op
en ook de kerst viert ze bij haar broer. “ Maar
’s avonds breng ik haar altijd weer thuis. Ze is
heel gelukkig hier.”

O

p Dennendal speelt familie van
oudsher een belangrijke rol. Deze
locatie van Reinaerde, in de prachtige
bossen van Den Dolder, bestaat dit
jaar 45 jaar. In de afgelopen decennia
heeft Dennendal zich ontwikkeld tot
een warme en professionele woon- en
werkgemeenschap. De onderlinge band

tussen de ruim 170 bewoners en hun
begeleiders is hecht, maar zonder hun
betrokken familieleden had Dennendal
er waarschijnlijk heel anders uitgezien.
Het 45-jarig bestaan van Dennendal
werd onlangs feestelijk gevierd. Met
cliënten en familieleden als stralend
middelpunt. ●

‘Hier is het vertrouwd’

V
Familie in
het hart

oor Corrie de Bruin, die hier al veertig jaar woont,
betekent Dennendal haar thuis. Ze komt uit een grote
familie. Haar zussen Ellie en Hannie zijn blij dat Corrie het
zo naar haar zin heeft op Dennendal. Sinds het overlijden
van hun ouders, komen ze vaak op bezoek. Ellie: “We
halen Corrie ook weleens op, maar ze slaapt toch het
liefst in haar eigen bed.” Kerstmis viert Corrie graag op
haar eigen groep. Hannie: “Hier is alles zo vertrouwd.”

‘Blij met ouders’

A

lexander Jonker (27) woont sinds 2008 op Dennendal.
Op jonge leeftijd is hij geadopteerd door Bas en Marja
Jonker. Alexander: “Ik was 3 jaar
toen ik uit Colombia kwam.
Mijn echte ouders ken ik niet,
maar ik ben heel blij met deze ouders.
Ik ga met Kerstmis altijd naar huis.
Familie vind ik belangrijk.”

‘Hechte familie’

H

enk Reijven (35) woont bij zijn ouders maar werkt iedere dag op
Dennendal. Henks ouders zijn zeer betrokken bij Henks leven.
Zo is zijn moeder lid van de Dennendalraad. “We regelen veel voor
Henk, maar we worden wel een dagje ouder. We hopen dat Henk hier
binnenkort kan komen wonen.” Voorlopig nemen ze Henk nog overal
mee naar toe. “We zijn nu eenmaal een hechte familie.”

