
• Meedoen is voor iedereen

Antalya Rousch uit Maastricht woont ruim 
een half jaar onder begeleiding van Pension 
Jekerzicht. Zes maanden verbleef ze in het 
opvangtehuis voor jongeren zonder vaste 
woon- en verblijfplaats, sinds juni woont ze 
zelfstandig - met ambulante begeleiding - in 
de Maastrichtse wijk Heugem. Dat is op een 
steenworp afstand van Maasveld, waar de 
22-jarige met veel plezier en tot vreugde van 
de bewoners vrijwilligerswerk verricht. “Ik heb 
zinvol werk, ritme in mijn leven en kan eindelijk 
weer doelen stellen. Maasveld en de bewoners 
zijn een verrijking voor mijn leven.”

Antalya wil een 
baan in de zorg

zij geven mij zoveel terug! Dat geeft enorm 
veel voldoening.”

Antalya is één van de drie jongeren van 
Jekerzicht die al een tijdje vrijwilligerswerk 

Het interview vindt plaats in de laatste 
week van haar vakantie. Ze heeft met haar 
vriend een mooie tijd beleefd in Luxemburg, 
maar nu ze even terug is in de creawinkel 
in Maasveld merkt ze dat ze de vaste 

bewoners, waar ze in de dagbesteding mee 
knutselt en onderzetters, slingers, kaarten en 
bloempotten mee maakt, mist. In korte tijd 
heeft ze met hen een innige band opgebouwd. 
“In principe ben ik er om hun te helpen, maar 
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en de uitzetting uit een studentenhuis waar ze 
niet thuishoorde, maakten dat ze ’s morgens 
liever niet haar bed uitkwam. Pension 
Jekerzicht bood uitkomst. “Aanvankelijk zag ik 
het wonen onder toezicht als een stap terug”, 
zegt ze, “maar al gauw had ik in de gaten dat 
als ik iets van mijn leven wilde maken ik er zelf 
de verantwoordelijkheid voor moest nemen. 
Dat heb ik gedaan. Ik heb me bij Jekerzicht 
positief opgesteld en was gemotiveerd om er 
klussen te doen. Met zo’n houding word je er 
goed geholpen.”

Het vrijwilligerswerk bij Maasveld heeft haar 
nieuwe inzichten gegeven. “Mijn moeder zei 
altijd dat de zorg iets voor mij was. Lange tijd 
heb ik dat niet geloofd, maar nu weet ik dat 
mijn moeder het goed heeft gezien. De zorg 
spreekt me zeer aan. Ik doe het werk graag en 
ik kan het ook. Ik hoop er op een dag betaald 
werk in te vinden, het liefst bij Maasveld. Dan 
moet ik wel eerst nog een opleiding volgen.” 
Janine Houben helpt haar daarbij: “Ik denk dat 
een praktische BBL-opleiding zeer geschikt 
is. Dat is haalbaar. Antalya heeft feeling voor 
de zorg en ze heeft discipline. Ze is er altijd en 
altijd op tijd. Ze doet het heel goed.” ■ 

bij Maasveld verricht. Met de transformatie 
van Koraal en de nieuwe regiovorming 
zijn er ook nieuwe contacten tussen de 
verschillende domeinen van Koraal tot stand 
gekomen. Lilian Bisscheroux, medewerker 
arbeidsintegratie van Maasveld: “We hebben 
met Jekerzicht onderzocht of er cliënten in het 
pension wonen die in aanmerking komen voor 

vrijwilligerswerk bij Maasveld. Daar hebben de 
jongeren iets aan en zijn ook de bewoners van 
Maasveld geholpen. Dat heeft goed uitgepakt. 
Hier is duidelijk sprake van een win-win-
situatie en we zullen onze samenwerking ook 
zeker voortzetten.”

Twee keer per week is Antalya bij Maasveld. 
Naast het werk in de creawinkel is ze ook 
actief in de ouderensoos waar ze vooral 
met oudere bewoners (65+) sociaal in de 
weer is. “Beetje praten met elkaar, koffie 
drinken, puzzelen, breien, gewoon leuk bezig 
zijn.” In september komt er een derde dag 
bij. “Antalya is geknipt voor dit werk”, zegt 
Janine Houben die Antalya vanuit Jekerzicht 
begeleidt. “Ze heeft een talent voor de 
omgang met de bewoners. Dat is mooi om 
te zien.” Lilian Bisscheroux: “Antalya is een 
lieve meid. Geweldig hoe goed ze met de 
bewoners omgaat en hoe de bewoners op 
haar reageren. Ze verdient deze plek bij ons 
helemaal.”

Langzaam krijgt de amicale Maastrichtse 
haar leven weer op de rit. Het is lange tijd niet 
goed gegaan. Een zware depressie, schulden 

“Antalya is geknipt voor dit werk. Ze heeft talent voor 
de omgang met bewoners, dat is mooi om te zien!”


