INTERVIEW:

Madelon is echt onderdeel
van ons gezin
“We hebben een klik met haar en wij vinden het allemaal leuk als ze bij ons is.” Shanti Goudriaan heeft om de
week Madelon Bos (42) een middag en avond thuis te gast. Madelon woont bij De Linde in Wezep. “Wij kunnen
bieden hoe het er in een normaal gezin aan toe gaat. Madelon is enig kind en gaat een keer in de 14 dagen
een weekend naar haar ouders in Drenthe. Tussendoor proberen wij als gezin leuke dingen met haar te doen”,
vertelt Shanti.
Shanti is medewerkster van Careander De Schuilplaats in
Harderwijk én ze vangt als vrijwilliger Madelon al meer dan
tien jaar op. Shanti: “We doen het heel graag. Niet alleen ik
vind het gezellig, maar iedereen in ons gezin vindt het leuk
als ze komt. ”
Voor echtgenoot Martin –filiaalmanager van de Hema in
Kampen en Genemuiden- was het in het begin best even
wennen als Madelon er was. “Ik kon haar eerst niet zo goed
verstaan. Shanti is het gewend vanwege haar werk. Dat had
bij mij even wat meer tijd nodig.”

Hun kinderen Bram (16), Joanne (18) en Naomi (21) vinden
het hartstikke gezellig als Madelon er is. Joanne die zelf ook
een opleiding maatschappelijke zorg doet en bij De Schutse
in Harderwijk werkt, geniet altijd volop van Madelon. “Ze is
natuurlijk echt aanwezig en heeft veel aandacht nodig. Als ze
een poosje niet is geweest, mis ik haar echt. Ik werk ook nog
op een terras in de haven en daar komt Madelon met mijn
moeder regelmatig een kopje koffie drinken. Nou, dan laat
ze echt wel weten, dat ze mij kent. “
Voor de hele familie Goudriaan is het de normaalste zaak van
de wereld dat ze Madelon regelmatig thuis te gast hebben.
Shanti: “Wij bieden gewoon wat een gezin te bieden heeft
en dat is gezelligheid. Het zijn gewoon kleine dingen waar
ze gelukkig van wordt. Madelon is al heel blij met een bakje
chips. Ook samen koffie drinken vindt ze heel leuk. Even
naar de haven om bootjes te kijken en even een terrasje
pakken. Uitstapjes die we maken, zijn bijvoorbeeld ook de
ezelboerderij, de schaapskooi of het Dolfinarium. Ja, ze is
echt dol op dieren. En op patat met mayonaise”, zegt Shanti.
“Ja vanavond patat, patat”, voegt Madelon toe met een grote
grijns van oor tot oor.

Wie het gezin Goudriaan met Madelon aan de eettafel ziet
zitten, kan maar één ding constateren en dat is één en al
warmte en liefde. Alsof Madelon gewoon één van hen is. De
kinderen gedragen zich tegenover haar alsof het hun grote
zus is. “Ja, plagen kan ze ook. Dat roept ze mij van boven
omdat we gaan eten terwijl dat nog helemaal niet zo is’’,
zegt Bram.
Martin: “Madelon is echt onderdeel van ons gezin en dat
is heel mooi”. Bram voegt er lachend aan toe: “Alleen wel
jammer dat ze mijn huiswerk niet kan doen, dan was het
helemaal perfect.”

“Iedereen vindt het leuk als Madelon er is!”

