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Blog Leonie





In gesprek met Sam & Paul…
Vijf vragen aan..... 

1) Introduceer je zelf.

Ik ben John Busser en ben 68 jaar. Ben al 47 jaar in psychiatrie wat ooit begon in het 
Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Ik ben een nakomelingetje van 3 kinderen. Geboren en 
getogen in Nijmegen en heb daar 21 jaar gewoond. Op de middelbare school (LTS) heb ik 
elektrotechniek gedaan, daarna 1 jaar MTS. Rond mijn 20ste ging het verkeerd met mij. 
Heb me laten verleiden door die "rot drugs". Sinds een tijdje gaat het goed met mij. 
Hiermede door onder andere, mijn hobby.

2) Vertel iets over je passies.

Ik heb meerdere passies. Maar wat ik de laatste 
paar jaar doe is: schilderen, muziek maken en 
luisteren.

Schilderen
Schilderen deed ik bij Thea Vos in Wageningen. Zij is 
een goeie kunstenares. Ook Cor Louens is een grote 
inspirator van mij. Hij komt uit Ede. Ik schilder veel 
pop artiesten onder andere John Lennon, David 
Bowie en Amy Winehouse. Schilderen doe ik ruim 5 
jaar.

Muziek
ik speel een beetje gitaar. Toen ik 15 jaar was 
stond ik in het Trianon in Nijmegen met 
knikkende knieën de eerste keer op een podium. 
Dit was met de bluesband genaamd: "Struggle
for Life". Als zanger heb ik ook gezongen in 
"Colour Reflection". Ook heb ik gezongen in 
"Stated Diarly". Het leukste vond ik "Struggle for
Life".
Muziek luisteren
Ik luister veel naar Frank Zappa, Beatles en 
Rolling Stones. Ik hou van vinyl en ben collector.

John Busser



4) Wat heb je voor hobby’s?

Ik ben ook graag onder de mensen, 
als ik me goed voel. Dit doe ik dan 
in Ons Huis, Solidez te Wageningen. 
Dit doe ik heel gestructureerd, 3 
halve dagen. 2 halve dagen in Ons 
Huis muziek maken, gitaar les en 
zingen met ons groepje. Ook in Ede 
bij Scala ben ik aan het schilderen in 
een groepje.

3) RIBW en Zorg, kan je daar iets over vertellen?

Ik heb 20 jaar lang RIBW-diensten mogen genieten. Ik heb 
9 jaar dependance en intern gewoond in Arnhem in 
groepen van 4 mensen. Nu woon ik al 20 jaar 
in Wageningen. Ik heb 12 jaar samen gewoond met mijn 
vriendin. Nu zit ik bij Opella. 2x per dag wordt ik al 10 jaar 
gespoten voor diabetisch II. Maar ik heb ook psychische 
hulp van 1 uur per week van Opella. Ik heb veel medicijnen 
om in te nemen, zo’n 17 tabletten per dag. Ook heb ik 3 
pufjes voor de COPD.

5) Kan je iets vertellen over je dagbesteding?

Ik heb leukere leidsters die me assisteren (psychisch 
en werk). Ik heb ook goeie contacten met andere 
mensen op de dagbesteding en soms ook wel in de 
buurt. Ik ga naar Scala met de taxi heen en weer op 
de woensdag ochtend. Als ik leuk werk weet, wil ik 
dat wel gaan doen. Maar op dit moment wil ik ook 
van mijn oude dagen genieten zolang ik nog leef. 
Dat ik er nog ben is een wonder.

Foto 6.

Dit interview hebben wij 
afgenomen bij John thuis met 
aanwezigheid van: Bastogne, 
cocacola, erwtensoep, brood, 
cappuccino koffie en natuurlijk 
ook de appelflappen.



Open podium

John Busser, schilderijen 



Open podium

Zee, Hennie Peters (gemaakt op Kunstportaal)



Voor elkaar….
Bron: www.lister.nl/nieuws/aandacht-voor-elkaar-bij-lister

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, 
onze vrije tijd en het contact met familie, 
vrienden en collega’s. Dat is moeilijk. 
Zeker nu de dagen korter worden, het 
virus hardnekkig blijkt en het leven dus 
weer onzeker blijft. Het is voor iedereen 
lastig. Dus we moeten het samen 
volhouden. De coronamoeheid slaat toe. 
We komen in een fase waarin nog meer 
gevraagd gaat worden van mensen en 
hun mentale weerbaarheid. Want er is 
verlies op alle fronten, en dat gaat steeds 
meer gevoeld worden. Ondernemers die 
harde klappen krijgen. Mensen die hun 
baan verliezen. Jongeren die beperkt 
worden in alles wat belangrijk is als je 
jong bent. Mensen die eenzaam zijn. 
Collega’s die in hun thuiskantoor 
verpieteren. Corona is een virus dat niet 
alleen lichamelijk, maar ook geestelijk 
slopend kan zijn. Wij mensen zijn ten 
diepste sociale wezens, terwijl de 
bestrijding van het coronavirus 
schreeuwt om minder sociale contacten. 
Dat schuurt. En het schuurt steeds 
harder.

Aandacht voor elkaar
Daarom start dinsdag 6 oktober, midden in de Week tegen Eenzaamheid, met het landelijke 
initiatief ‘aandacht voor elkaar’ waarin deze gevolgen van de coronacrisis centraal staan. 
Het is belangrijk dat mensen de komende tijd nog meer naar elkaar omzien dan anders. Dat 
we luisteren, helpen en begrip tonen. Dat is de boodschap en het doel van dit initiatief. Zo 
blijven we elkaar vasthouden, ook al is dat op afstand. Overal in het land bloeien mooie, 
hartverwarmende acties op. Mensen staan voor elkaar klaar in coronatijd: een kort 
bezoekje aan de deur, een kaartje in de brievenbus, boodschappen voor elkaar doen, een 
verhalenavond of even een telefoontje. We kunnen veel voor elkaar doen. Ook al beleeft 
iedereen deze tijd anders. Om deze acties te stimuleren is de 
site www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven worden verzameld. Weet jij of heb jij 
een goed idee of initiatief, waarbij aandacht voor elkaar centraal staat? In je buurt, op je 
werk, of in je gemeente? Of wil je graag je verhaal kwijt? Deel het als inspiratie of als steun 
voor anderen op www.aandachtvoorelkaar.nl
We hopen dat de mooie voorbeelden een inspiratie voor anderen zijn om nog meer naar 
elkaar om te kijken. Zo brengen we met elkaar de beweging op gang.
Bij Lister hebben we ook aandacht voor elkaar. Niet alleen voor onze cliënten, maar ook 
voor onze

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/05/aftrap-landelijk-initiatief-aandacht-voor-elkaar


Tips…
Check even of deze activiteiten er nog zijn met betrekking tot de veranderingen van de Corona maatregelingen. 



Online tips:

Bezoek hiervoor:
www. zo.ribwavv.nl/digitale-
daginvulling!!!


