Remco ontwikkelt in de keuken van
De Schuilplaats nieuwe talenten
Al ruim een half jaar werkt de 20-jarige Remco in de keuken van dagactiviteitencentrum De Schuilplaats
in Harderwijk. Ondanks zijn beperkingen weet Remco zich prima te redden in de keuken en ontwikkelt hij
ongekende talenten!
Gebarentaal
Begeleider Wendy Mulder: “Remco is een slimme jongen die
door zijn gehoorproblemen via gebarentaal communiceert.
Hij kan zich met gebarentaal redden, ondanks dat hij ook
slechtziend is. Met zijn rechteroog ziet hij nog een klein
beetje en als hij dan iets moet lezen of bekijken, houdt hij
de tekst heel dichtbij. Verder zit hij een rolstoel. Tijdens
het bakken gebruikt hij zijn loopkar of rollator en staat dan
rechtop.“
Eigen dagindeling
Remco ging tot voor kort naar een speciale school voor
slechtzienden en slechthorenden (Kentalis).

Inmiddels was hij zover dat hij kon gaan werken en dat doet
hij nu bij De Schuilplaats. “Hij mag zijn eigen dag indelen en
meebeslissen wat hij allemaal wil doen, we hebben gemerkt
dat hij een heleboel zelf kan. Zo ruimt hij de vaatwasser in
en uit, dekt tafels voor de koffie en de lunch, vouwt de was
op, stofzuigt en bakt met begeleiding cake en koekjes. De
volgorde van de activiteiten kent hij al helemaal. Voor het
stofzuigen -dat dus vanuit zijn rolstoel gebeurt- heeft hij een
eigen handig trucje ontwikkeld. Je kunt wel zeggen dat hij
echt een manusje van alles is”, lacht Wendy.
Remco kan niet praten. “Aan zijn mimiek kunnen we zien
of hij iets leuk vindt en als we niet begrijpen wat hij bedoelt,
dan schrijft hij het gewoon op. Je ziet echt aan zijn gezicht
wanneer het hem bevalt. Hij houdt er ook van om dingen te
filmen, hij vraagt ons of we dat willen doen of hij doet het
zelf met de telefoon van de begeleiders.“
Vaste afnemers
Sinds kort heeft de keuken van De Schuilplaats ook twee
vaste afnemers buiten de deur. “We maken één keer in de
twee weken een extra hapje voor de lunch bij aannemer
Van Wijnen. We gaan er dan met een groepje naar toe en
serveren bijvoorbeeld fruitsalade met mascarpone, een
broodje hamburger of crêpes met warme appel en rozijnen,
Remco vindt vooral het voorbereidende snijwerk heel
erg leuk”, zegt Wendy. “De medewerkers bij Van Wijnen
reageren dan ook naar hem en dan verschijnt er een brede
glimlach bij Remco.” Bij de andere opdrachtgever maken de
cliënten samen met ouderen een appeltaart.

Grote verrassing
Dat Remco zo snel alles onder de knie heeft, is voor ons een
grote verassing! “Hij staat vaak in zijn loopkar en is daardoor
veel in beweging en leert hierdoor andere dingen dan
wanneer hij in zijn rolstoel zit. Hij kan zich er steeds beter
mee redden. Ook zetten we parcourtjes voor hem uit om
hem nog zelfstandiger en behendiger om te laten gaan met
zijn loopkar.

Zelfs de leraren van zijn oude school zijn laatst langs
geweest om te kijken hoe het met Remco ging. Iedereen
was erg enthousiast, ze zagen echt dat Remco erg vooruit
was gegaan met alles. Door hem zo te betrekken in zijn
projecten zien we dat hij zijn talenten ontwikkelt en daar
doen we het voor natuurlijk”, zegt Wendy.

“Hij mag zijn eigen dag indelen en
meebeslissen wat hij allemaal wil doen”

