
• Meedoen is voor iedereen

Youri woont al sinds zijn achtste in een 
woongroep van Gastenhof. Hij is er niet 
altijd even graag. “Hier is niet veel te doen en 
soms word ik meegesleept in het negatieve 
gedrag van anderen. Dat wil ik niet. Ik heb het 
liefst leuke mensen om me heen.” Voetbal en 
wielrennen verschaffen hem toegang tot de 
wereld buiten Gastenhof, daar leeft hij op.  
“Ik ben supertrots op mezelf dat ik al drie keer 

de Mont Ventoux ben op gefietst. De laatste 
keer helemaal op eigen kracht. Ik had nooit 
gedacht dat me dit zou lukken.”

De voetbaltrainingen twee keer in de week 
met het G-team zijn een welkome afwisseling 
in zijn leven op het behandelinstituut in 
Urmond. Het team, onder leiding van trainer 
Dion Nijsten (tevens één van de ploegleiders 

Sport biedt Youri toegang 
tot maatschappij 

De 15-jarige Youri Masolijn houdt van sport. Hij maakt deel uit van FC United Goal - het G-team 

van Gastenhof - en fietste in juni met de Equipe Mont Ventoux van Koraal voor de derde 

achtereenvolgende keer de mythische berg in het Zuiden van Frankrijk op. Sport is voor Youri niet 

alleen een uitlaatklep, maar brengt hem ook in contact met andere mensen buiten de instelling.  

Zo traint Youri zo nu en dan met een fietsclubje “van oudere, fanatieke mannen” uit Geleen 

waarmee hij via buddy Frank van Equipe Mont Ventoux aansluiting heeft gevonden. “Frank komt 

ook op mijn verjaardag en bezoekt me met Kerstmis.”
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van Equipe Mont Ventoux) traint op de 
velden van VV Urmondia en GSV’28. Af en toe 
speelt FC United Goal ook oefenwedstrijden. 
Youri: “De wedstrijden tegen het G-team 
én het C-team van Roda JC waren voor mij 
hoogtepunten. Mochten we in het grote 
stadion van Roda voetballen. Dat was 
prachtig.”

Dion Nijsten: “Bewegen is natuurlijk 
hartstikke goed voor de kinderen. Maar het 
voetbal brengt hen veel meer. Ze leren dat 
het belangrijk is om op tijd te zijn voor het 
gezamenlijk vertrek, dat ze hun spullen in 
orde moeten hebben, dat ze zich hebben te 
gedragen op het veld, hoe het is om te winnen, 
maar ook te verliezen. En ze ontmoeten 
kinderen buiten Gastenhof. Dat draagt 
allemaal op een positieve manier bij tot 
participatie in de samenleving.”

Leren behoort niet tot de favoriete 
bezigheden van Youri. Het kost hem veel 
moeite. “Ik zit niet graag in een klaslokaal. 
Ik krijg de informatie niet goed verwerkt.” 
Daarom krijgt hij veel praktijkonderwijs 

(autotechniek en groen). Vooral lekker buiten 
bezig zijn in het groen doet hem goed.  
Hij hanteert zonder problemen de 
kettingzaag, de heggenschaar en de 
bosmaaier. Toch is het geen uitgemaakte zaak 
dat hij over een paar jaar een baan in het 
groen ambieert. Het beroep van fietsenmaker 
lijkt hem ook wel wat. “Ik wil nog op stage in 
een rijwielzaak om te ervaren of ik dat werk in 
de toekomst zou kunnen.” 

Zelf heeft hij een prachtige Cube met 18 
versnellingen. Hij is er zuinig op. Ter voor- 
bereiding op de beklimming van de Mont 
Ventoux fietste Youri onder meer de 
Elfstedentocht in Friesland. Driehonderd 
kilometer in drie dagen. Ook Limburgs 
Mooiste staat al op zijn CV. Dion Nijsten: 
“Onze jongens en meiden worden niet alleen 
door mensen van Koraal, maar ook door 
mensen van buiten de instelling begeleid. 
Dat noemen wij de buddy’s van de kinderen. 
Die contacten zijn waardevol, want hierdoor 
ervaren ze dat er nog een ander leven buiten 
Koraal is: namelijk de wereld waarin ze met  
18 jaar - als alles goed gaat - terechtkomen.” 

Ook Youri droomt daar al eens over. “Ik 
hoop dat ik met 18 jaar begeleid zelfstandig 
kan wonen”, zegt hij. “Aanvankelijk met 
ondersteuning en daarna - als ik er klaar voor 
ben - helemaal zelfstandig. Het liefst ga ik 
dichtbij mijn familie in de regio Roermond 
wonen, want daar ben ik geboren.” ■

“Vooral lekker buiten bezig zijn in het groen. Dat doet me goed!”


