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Premium

Zand kruien, terras aanleggen, bomen planten; leerlingen
Gooise Praktijkschool zijn van alle markten thuis
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HUIZEN
De tuin achter de woning van Ananda Sjoordema aan de Hunsingo
in Huizen is diep. Veertien meter om precies te zijn, en nog eens
zeven meter breed.
Vorig jaar kon je er nauwelijks een stap zetten. En zeker zij niet, met haar
visuele beperking. Nu, een jaar en vele uren vrijwilligerswerk verder, is de tuin
helemaal gerenoveerd: compleet leeggehaald en opnieuw bestraat. Afgelopen
woensdag zetten vier leerlingen van de Gooise Praktijkschool uit Hilversum de
puntjes op de i. Ze vulden onder begeleiding van docent Klaas Albert Klein, de
door henzelf aangelegde bakken met aarde, en verzorgden de beplanting.
Zwaar
„Kom op jongens, nog even doorwerken, en dan pauzeren we.” Zonder al te veel
gemor vertrekken Quinten, Stijn, Tycho en Liam naar de voorkant van het huis,
waar een berg zand ligt dat nog naar de tuin toe moet worden gekruid. Zwaar?
„Nee hoor. Dit stelt niets voor”, klinkt het stoer. „We hebben wel grotere
projecten gedaan.”Die projecten zijn zeer divers, legt Klaas Albert Klein later
uit. „Meestal werken we bij particulieren, mensen die zelf niet de middelen
hebben om een hovenier te betalen. Kan via verschillende instanties lopen, de
gemeente bijvoorbeeld. Laatst werden we gebeld door een mevrouw van een
jaar of negentig, die al jaren niet in haar tuin was geweest. ’Ik weet eigenlijk niet
wat er moet gebeuren, of hoe het er uit ziet’, zei ze door de telefoon. ’Nou, dan
weet ik genoeg!’, antwoordde ik toen.” Een brede lach. Klaas Albert Klein heeft
overduidelijk lol in zijn werk. Hij laat zijn jongens behoorlijk buffelen, maar is
ook continue met ze in gesprek, lacht met ze.

Klaas Albert Klein, docent Gooise Praktijkschool.
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„Iedere woensdag hebben we praktijkles, dan zijn we dus buiten in tuinen aan
het werk. Inderdaad, dan brengen de leerlingen de theorie in praktijk. Op
maandag is altijd een theoriedag op school. En de andere drie dagen van de
week lopen ze stage. Tijdens de praktijkles besteed ik naast het hovenierswerk
ook aandacht aan sociale vaardigheden. Even netjes voorstellen als je ergens
aan het werk gaat, duidelijk uitleggen wat je gaat doen. Kijk, nu loopt een van
die jongens naar binnen, maakt even een praatje met mevrouw. Ik zal zo
zeggen: ’prima gedaan, goed om contact te maken, maar doe de volgende keer
die schoenen uit’. Dat soort dingen. En vanmorgen, voordat we buiten aan het
werk gingen, hebben we het in de klas nog gehad over het berekenen van
oppervlakte en inhoud. Sommigen hebben meteen door hoe dat ook al weer zit,
anderen hebben daar meer moeite mee. Hier in de praktijk wordt het helemaal
duidelijk”, zegt hij wijzend naar de tuin en de stenen plantenbakken.

Zand en stenen
Ook Erik Brouwer van Erik Brouwer Bestratingen meldt zich in de tuin. Hij
heeft voor dit project in Huizen belangeloos bergen werk verzet. „Toen ze om
mijn hulp vroegen heb ik gelijk ’ja’ gezegd. Tuurlijk. Ik bedoel; ik kan
gemakkelijk aan stenen, zand en wat vaste planten komen. Hoeft niet zo veel te
kosten. En ik vind het belangrijk om in de maatschappij een steentje bij te
dragen, maak er graag tijd voor. Het is allemaal niet zo ingewikkeld”, klinkt het
nuchter en bescheiden. „En ik werk altijd al veel met dit soort jonge gasten,
want ik heb een erkend opleidingsbedrijf. Ik sta er heel open in. Ik ben echt
geen sociaal werker, maar ik praat wat af met die jongens, ben er erg bij
betrokken.”

Erik Brouwer aan het werk.
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„Hij heeft net een oud-leerling van ons aangenomen”, vult Klaas Albert Klein
aan. „Leuk hè. Ja, eigenlijk stromen ze uiteindelijk allemaal uit naar werk.”

Al pratend houdt hij de jongens in de gaten: „Gaat goed. Moet je kijken, lekker
bezig, mooi werk, hoor. En die waardering krijgen ze ook van de mensen. Ze
merken dat ze er toe doen! Dat ze iets kunnen! Dat is zo belangrijk voor je
ontwikkeling. Zo vinden ze allemaal hun plek wel in de maatschappij.”

Quinten (17), Stijn (18), Liam (17).
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‘Lekker, we zijn de hele dag buiten!
Quinten (17), Stijn (18), Liam (17) en Tycho (niet op de foto) zitten alle vier in
het laatste jaar van de Gooise Praktijkschool in Hilversum. Hoe verschillend ze
ook zijn, ze kunnen het overduidelijk goed met elkaar vinden. ,,Op school gaan
we met respect met elkaar om’’, zegt Liam, die blij is dat hij voor de
groenopleiding heeft gekozen, al zou hij ook wel in de sales willen werken.
,,Maar misschien kan ik dat straks combineren.’’ Ook Stijn kijkt met een goed
gevoel terug op de groenopleiding. ,,Toch ga ik straks in de vis werken, bij
Bunschoten Vis, hier in in Huizen. Superleuk.’’ Voor Tycho en Quinten staat

werken in het groen zo goed als vast. Tycho loopt met veel plezier stage bij een
hovenier. En Quinten? ,,Ik ga bij Staatsbosbeheer werken. Ja, vind ik echt leuk.
Zagen, maaien, kappen’’
De jongens hebben de mooiste herinnering aan het tweejaarlijkse schooluitje
naar een bungalowpark in de Eifel in Duitsland. ,,We doen daar groot
onderhoud, en in ruil daarvoor mogen we daar logeren.’’ Het fijne aan werken
in het groen? ,,Lekker de hele dag buiten.’’

Erik Brouwer, Anana Sjoordema, Klaas Albert Klein en Berry Pronk.
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‘Mijn tuin is nu gewoon een luxe, dit is rijkdom’
,,Acht jaar lang kon ik eigenlijk geen gebruik maken van mijn tuin, kon door de
dichte begroeiing mijn eigen schuur niet bereiken’’, vertelt Ananda Sjoordema,
bewoonster van het huis aan de Hunsingo in Huizen.
Vanwege haar visuele beperking – haar zicht is 15% - kon ze zelf niet in de tuin

aan de slag. Ze probeerde hulp te krijgen via verschillende instanties, maar die
gaven keer op keer niet thuis. Tot Berry Pronk via de Stichting Kwintes bij haar
over de vloer kwam. ,,We hebben samen besloten ons netwerk in te schakelen
om zo dit probleem op te lossen.’’ Berry Pronk had al eerder een dergelijke
situatie bij de hand gehad, vertelt ze: ,,Toen heeft de hovenier van Gooische
Tuinen geheel belangeloos geholpen bij het opknappen van een tuin. Dit keer
heb ik Erik van Erik Brouwer Bestratingen gevraagd, toevallig mijn toenmalige
buurman. Nou, die zag het wel zitten.’’
En het zal niet bij zijn hulp blijven, vertelt Ananda Sjoordema verder. ,,Ik denk
dat er het afgelopen jaar in totaal meer dan 35, misschien wel 50 mensen
betrokken zijn geweest bij dit project. Ongelooflijk. Kijk eens hoe hard ze
werken. Het is één groot feest. Daarom bakken we vandaag pannenkoeken voor
ze. Meer kan ik niet doen. Dit had ik nooit alleen gekund. Onmogelijk. Die tuin?
Ik vind het nu gewoon een luxe, rijkdom. Als het maar even kan, zit ik buiten.
Straks weer de was buiten hangen en bbq-en met vrienden. Misschien probeer
ik wat kruiden te houden.’’
Berry Pronk: ,,Het is zo fantastisch om te zien hoe al die partijen elkaar
gevonden hebben. Verschillende instanties, het bedrijfsleven, vrienden van
Ananda, en nu de leerlingen van de Gooise Praktijkschool. Het is echt super!’’
Ik weet meer
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