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Blog Leonie
23-11-2020, Corona blog 18: gras groeit niet harder als je eraan trekt

Hier op de camping waar mijn huisje staat heb ik de afgelopen lente en zomer meegemaakt 
hoe gras groeit. Het was de eerste volledige lente en zomer in mijn huisje en door het vele 
thuiswerken was ik er gewoonweg meer en kijk ik tijdens het werken regelmatig naar buiten. 
Wat opvalt is dat het gras op de plekken waar het niet wordt aangeraakt veel sneller lijkt te 
groeien. De hoekjes en randjes waar het beschut is en niemand loopt aan de rand van mijn 
trap en vlak naast bloempotten blijken een prima omgeving voor gras om goed in te groeien. 
Tot het irritante aan toe; het gras onder mijn picknicktafel groeide steeds harder dan het 
gras er omheen waardoor ik om de haverklap met mijn voeten in het hoge gras zat en hem 
elke keer moest verzetten zodat eronder gemaaid kon worden. Uiteindelijk was ik dat zat en 
heb ik een kleed besteld.

Het gras dat op loop/of fietsroutes 
ligt daarentegen blijft kort, ook 
zonder het te maaien. En dat vind ik 
best bijzonder, aangezien de rest van 
het gras in de lente en zomer echt als 
een malle groeit en ik hier tijdens het 
thuiswerken elke week wel één of 
twee dagen de maaimachine en 
bosmaaier op de achtergrond heb 
gehoord. Verder valt het nog op dat 
gras dat te weinig water of zonlicht 
krijgt geel wordt en uiteindelijk 
doodgaat. 



Inmiddels wordt het kouder en is het gras zowat gestopt met groeien, tot aan de volgende 
lente, dan gaat het ineens weer als een speer. Dat lijkt allemaal ontzettend logisch 
(waarschijnlijk omdat het dat ook is) als het om gras gaat. Maar als het om mezelf gaat vind 
ik dit gebeuren een stuk lastiger toe te passen, terwijl groeien bij mensen volgens mij niet 
heel anders werkt. Het ding is dat je het proces zelf niet kan forceren, je kunt je groeiproces 
niet “duwen” of “eraan trekken” zodat het sneller gaat. Wat je wel kan doen is de 
omstandigheden optimaliseren (voor gras is dat dus een beschut plekje en genoeg water, 
warmte en zonlicht).

Ik zit momenteel in een vrij intensief proces richting (weer) beter zorgen voor mezelf en 
vooral ook voor mijn gevoel. Dingen die altijd al een uitdaging voor me zijn geweest en 
sinds corona weer extra actueel zijn. Door het vele thuiswerken en de social distancing
(ergo, veel minder contacten en het gebrek aan knuffelen) ben ik de afgelopen maanden 
weer veel meer in mijn hoofd gekeerd. Voor corona was ik op de goede weg, ik voelde mijn 
lichaam meer en leefde er meer naar. Ik realiseer me nu dat emotioneel verbinden met 
anderen en met name de knuffels bij ontmoeting en afscheid me heel direct in contact 
hielden met mijn lichaam. 

Daarnaast hebben zich de afgelopen twee jaar nogal wat dingen voorgedaan waar ik op 
het moment zelf niet genoeg bij stil heb gestaan en die dus nog aandacht behoeven, en 
zijn er door nieuwe inzichten ook nog wat nieuwe thema’s bij gekomen. Dit resulteert in 
wat voelt als een berg aan gevoel dat nog gevoeld moet worden, ik heb alleen geen idee 
hoe. Dit is de reden dat ik sinds de zomer weer naar een haptotherapeut ga. Die berg, 
daar zijn we nog niet aan toegekomen. We zijn begonnen met vertragen en het weer gaan 
voelen van mijn lichaam. Ik ben nu bezig met concrete momenten in mijn (privé én werk) 
agenda plannen om even stil te staan, te ervaren, te verwerken en te reflecteren. Op die 
momenten ervaar ik regelmatig zo’n overload aan gevoel dat ik niet goed kan 
onderscheiden wat ik dan allemaal voel en al helemaal niet weet hoe ik ermee om moet 
gaan. 

Door de knuffels bewust te 
ontvangen en voelen in mijn lichaam 
kon ik er makkelijker contact mee 
houden en daardoor kon ik ook 
makkelijker emotioneel openen in 
contact. Nu die knuffels al een hele 
tijd veel sporadischer zijn en ik veel 
meer alleen thuis zit ben ik weer uit 
mijn lichaam “vertrokken”.



Ik merk dat deze groeiende stroom aan nieuws me (wederom) geen goed doet. Het 

gaat in mijn systeem zitten en lijkt daarbij alleen maar op te stapelen, waardoor de 

overprikkeling en onrust die me afleiden van de dingen waar ik wél mee bezig wil zijn 

alleen maar groeien. Tijd om in actie te komen dus.

Omdat het gros van mijn leven er als een 

continu doorsjeezende intercity uit heeft 

gezien en ik nu mezelf forceer om bij allerlei 

stations even te stoppen voelt het alsof mijn 

hele leven op z’n kop staat. Ik kan niet goed 

omschrijven hoe groot de verandering is en 

wat het allemaal in gang zet. Ik merk dat ik 

ergens aan begonnen ben en dat ik niet 

meer terug wil, maar dat ik ook nog niet ben 

waar ik wil zijn. Ik zit in de “drijfzandfase” 

tussen het oude en het nieuwe in. 

Er is vanalles aan het verschuiven en de inzichten kletteren me om de oren dus dat 

het goed is wat er gebeurt is me wel duidelijk, maar het voelt tegelijkertijd enorm 

onzeker. Onzeker omdat ik geen grip heb op wat er gebeurt; ik mis houvast, 

duidelijkheid, antwoorden. Ik zit er zo middenin dat ik het geheel niet goed kan 

overzien en al helemaal niet sturen en dat geeft een gevoel van machteloosheid. Ik 

weet niet goed wat ik voel, waar het heen gaat, of ik wel het goede doe, of ik wel 

genoeg doe, etc. Wat ik wél weet uit ervaring met eerdere processen is dat deze het 

beste gedijen als ik me eraan probeer over te geven. Vertrouwen op het proces en 

dat alles uiteindelijk wel weer op z’n plek valt en duidelijker wordt. En laat dat nou 

net zijn waar ik niet zo goed in ben :P Waar ik het gras gewoon kan laten groeien 

(want duh, dat is toch vanzelfsprekend?!) heb ik bij mezelf de neiging om vanalles te 

willen sturen en versnellen en vind ik overal wat van. Terwijl ik er het meeste bij 

gebaat ben om ook mezelf gewoon te laten groeien. Waar ik wel invloed op heb is 

de omstandigheden, hoe en waarmee ik mezelf voed:

Waar ik het gras gewoon kan laten groeien (want duh, dat is toch vanzelfsprekend?!) 

heb ik bij mezelf de neiging om van alles te willen sturen en versnellen en vind ik 

overal wat van. 

• Eten, drinken en medicijnen; wat stop ik letterlijk in mijn lichaam?

• De lengte en kwaliteit van waken en slapen; ik heb een wake-up light en 

therapielamp om (met name in de herfst en winter) in de ochtend goed wakker 

te kunnen worden en melatonine en een bril die blauw licht filtert om in de 

avond goed en op tijd slaperig te worden.

• Structuren en ritmes in mijn dagen en weken; zowel mijn dagen als mijn weken 

volgen zoveel mogelijk dezelfde vaste ritmes (vaste volgorde bij opstaan, vaste 

momenten om te eten, werken, slapen, vaste werkdagen, een vaste dag voor 

boodschappen, vaste avonden voor vrienden, etc.). Dat geeft me in ieder geval 

op die vlakken houvast en duidelijkheid.



• Momenten plannen om ruimte te maken voor het proces; dit is ook echt een van de 
stappen in het proces, tijd maken in mijn dagen en weken om even stil te staan en 
mijn psyche zijn gang te laten gaan. Dat kan zijn door bijvoorbeeld te puzzelen of 
kleuren (dan ben ik wel met iets bezig maar voor mijn hersenen niet te intensief), 
maar ook door bijvoorbeeld even op bed te liggen met Hamstertje naast me en mijn 
gedachten te laten gaan. Meestal gaan mijn gedachten dan eerst alle kanten op en 
voel ik op een gegeven moment vanzelf wanneer het rustiger wordt en weer genoeg 
is (dan worden mijn benen onrustig en voel ik weer nieuwe energie om dingen te 

gaan doen). Op dit soort momenten ontstaan vaak nieuwe ideeën of plannen.

Ik merk dat deze groeiende 
stroom aan nieuws me 
(wederom) geen goed doet. 
Het gaat in mijn systeem zitten 
en lijkt daarbij alleen maar op 
te stapelen, waardoor de 
overprikkeling en onrust die 
me afleiden van de dingen 
waar ik wél mee bezig wil zijn 
alleen maar groeien. Tijd om 
in actie te komen dus.

• Voeding van de haptotherapeut; met haar bespreek ik het proces en zij voorziet 
me van nieuwe inzichten, stappen of tools om erin verder te kunnen. Ik heb 
daardoor ook een globaal plan in mijn hoofd met welke stappen ik nog wil en 
kan zetten (geen doelen dus! daar zou ik alleen maar extra zenuwachtig van 
worden). Ik heb dan misschien maar weinig grip op het proces zelf en wat er 
intern op het moment gebeurt, maar op deze manier creëer ik wel richting voor 
mezelf en dat geeft ook wat houvast.

• Voeding van vrienden; emotionele voeding in de vorm van fijne momenten en 
leuke dingen doen samen, en ook in de vorm van steun bij wat ik allemaal doe 
en door het met hen over mijn proces te hebben. Ik vind het altijd bijzonder om 
te merken hoe mijn verhaal steeds weer een beetje verandert als ik het aan 
iemand vertel. Door er woorden aan te geven en de vragen en reacties van 
anderen erin mee te nemen stimuleer ik mijn denkproces en kom ik steeds 
weer een stapje verder. Vaak zijn dat ook de momenten dat ik nieuwe inzichten 
krijg. Ik heb wel gemerkt dat het ook belangrijk is dat ik het afbaken (hoeveel 
mensen en hoe vaak) want te veel input van verschillende mensen kan het ook 
juist extra verwarrend maken en dus tegen gaan werken.



Zo kan ik door goede omstandigheden te creëren toch indirect invloed uitoefenen op mijn 
groeiproces en geeft me dat toch enig gevoel van grip. En verder is het een kwestie van 
“trust the process”, het tempo het tempo laten, vertrouwen hebben en verdragen dat het 
nog niet duidelijk is. Hoe moeilijk ik dat ook vind, overall ben ik blij dat ik momenteel in 
dit proces zit, ook al is het zo nu en dan echt wel pittig en niet leuk. Ik voel dat ik ergens 
heen ga en dat dit me gaat helpen. Van de haptotherapeut kreeg ik onlangs een groot 
compliment. Ze bevestigde dat de ongrijpbaarheid die ik ervaar bij het proces hoort en 
dat ik precies het goede aan het doen ben, en stond stil bij de winst die ik al bereikt heb 
met de stappen die ik inmiddels heb gezet.

Ik vraag me nu ook af waarom ik niet eerder de stap naar de hapto heb gezet. Ik heb, met 
name sinds corona, wel vaker de gedachte gehad dat ik wel wat hulp kon gebruiken, maar 
omdat ik nog niet echt een duidelijke hulpvraag had heb ik op die momenten de stap niet 
gezet. Gek eigenlijk, dat ik het eerst helemaal voor mezelf uitgedokterd moet hebben 
voordat ik hulp wil vragen, terwijl ik daar natuurlijk ook gewoon hulp bij had kunnen 
krijgen. Ik merk dat nu in gesprekken ook weer, dat ik soms niet met een duidelijke vraag 
binnenkom maar dat we dan toch gezamenlijk tot de kern komen en ik weer verder 
geholpen en met nieuwe acties de deur uit loop. Ik verwacht van de mensen die ik op 
mijn werk spreek ook niet dat ze het probleem of de vraag al helemaal duidelijk hebben, 
daar gaan we gewoon samen naar op zoek! Dat is er dus echt een die ik wil onthouden: 
als ik voel dat ik wel wat hulp kan gebruiken, gewoon direct de uitreiking doen! Dat is ook 
voeding van het proces. Dan komt dat uitkristalliseren van wat ik nodig heb vanzelf wel, 
en waarschijnlijk nog sneller ook.



Vijf vragen aan..... 

1) Introduceer je zelf.

Ik ben Maikel en ik ben 41 
jaar en vrijgezel. Ik ben 
Christelijk opgevoed. Ben 
jarenlang van het padje 
geweest. Ik ben geboren in 
Nijmegen. Op mij 2,5 jaar 
kwam ik bij pleegouders in 
Veenendaal terecht. Heb daar 
tot mijn 18de gewoond. Van 
beroep ben ik officieel Elektro 
Hulp Monteur. Ik heb de L.T.S. 
gedaan in Amersfoort. Ook 
heb ik in de bouw gelopen 
door het hele land. Ik woon 
ongeveer 9 jaar op mijn eigen 
in Wageningen. Ik ben 
lichamelijk en geestelijk 
stabiel. Ik ben wel medicatie 
afhankelijk maar verder een 
weldenkend mens.
.

Maikel Johannes Everardus De Rijk

In gesprek met Sam & Paul



4) Wat betekent 
herstel voor je?
Herstel betekent voor 
mij genezing, genezing 
van lichaam en geest. 
Ik hoef niet meer bang 
te zijn dat ik bekeken 
wordt want GOD ziet 
alles. Ook verklaar ik 
de wanen tot waan 
van de dag. Genezing 
is een langzaam 
proces. Soms moet je 
hard worden in de 
wereld maar niet te 
hard want dan krijg je 
een hart van steen.

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

Ik heb een goeie begeleidster genaamd Isabel. Ik zit ongeveer 12 jaar bij de R.I.B.W. Lief en 
leed gedeeld. En het heeft goed geholpen. Ik heb een turbulent geestelijk leen gehad maar 
ben er sterker van geworden. Dank zij GOD. Ik heb 1 x in de 2 weken een gesprek met mijn 
begeleider.

2) Vertel iets over je hobby’s / passies.
Mijn grote passie is computers en muziek. Ik heb een aantal programma’s op de pc. 
Allemaal verzameld om geluid te bewerken. Ik ben M.C. Dit staat voor Music Creator. Dat is 
anders dan een D.J. want een D.J. mixt ter plekke en een M.C. heeft voorgeprogrammeerde 
muziek.. Mijn muziek is te beluisteren op You Tube in de volgende link:

In een half jaar tijd heb ik 28 nummers geproduceerd. Breakbeat / Trance / Electro House. 
Dit zijn de favoriete stijlen. Hier houd ik van. Ik hoop dat jullie het leuke muziek vinden.



Ik voer daar 3 kippen en 2 kuikens. Verder zorg ik ook voor 2 geiten en doe ik de vissen. 
Luchtig grapje: “Ik heb laatst een vis van de verdrinkingsdood gered door hem op de wal te 
leggen.” ;-) Er komen op de zorgboerderij verschillende mensen uit alle hoeken. Mensen 
met een geestelijke beperking, verslaving en autisten.

Op mijn vraag: Wil je iets toevoegen aan je interview kwam het volgende eruit:

“Als je een bijbel hebt, lees erin want het zal je helpen”.
Psalm 23

De HEER is mijn herder, mij zal niets ontbreken.

Dank je wel voor het interview en ik hoop dat anderen er wat aan hebben.
Na de Bastogne koekjes die Paul allemaal zelf op at kregen wij heerlijke koffie van Maikel.

Sam & Paul

5) Kan je iets 
vertellen over je 
dagbesteding?

Ik doe mijn 
dagbesteding bij 
“Tree of Life”. Dit 
is een Christelijk 
zorgboerderij in 
de Kraats tussen 
Wageningen en 
Ede. Daar ben ik 
al 3 jaar. Eduard is 
daar begeleider. 
Ik zit daar 2 
dagdelen per 
week. Dinsdag 
ochtend en 
donderdagochten
d van 09:00 tot 
11:30 uur.



Open podium

Digitale inloop
(te vinden op: zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/samen-sociaal/)

Donderdag 26 november (tijd: 12.30-13.30) zit Jorina voor je klaar om met jou 
een digitaal kopje koffie te drinken. Jorina zal het gesprek leiden en kijkt er naar 
uit je te ontvangen. De volgende sessie zal donderdag 17 december zijn





Tips van anderen

Deze week is de tip van een anonieme Kunstportaler.

Het boek The Secret … Misschien een tip voor jou…Dit boek heeft de tipgever in ieder geval 
kracht gegeven om weer voorruit te komen. Negatieve gedachten kan hij beter negeren en 
positieve gedachten kan hij omarmen, deze geven hem waar hij heen wil. 

Op Zo website staan meer tips van anderen. Heb jij ook een tip? Mail naar zo@ribwavv.nl

mailto:zo@ribwavv.nl


Kunstportaal 
Herfstopdracht

“KUNSTportaal digitaal momentje 39”: "Bladerpracht"
Het is herfst! Buiten veranderen bomen in allerlei kleuren en verliezen ze hun 
prachtige bladeren. Een mooi moment om een aantal van dit soort bladeren te 
verzamelen.
Je gaat ze namelijk gebruiken als ‘schilderdoek’:
Stap 1:

* Ga op pad en verzamel een aantal mooi gekleurde en gevormde herfstbladeren. 
Vervolgens ga je de bladeren drogen.

* Dit kan je doen door ze naast elkaar, plat op een keukenrol te leggen (niet laten 
overlappen). Er bovenop leg je weer een stuk keukenrol. Doe er een oude krant 
omheen en leg er nog een bovenop. Hiermee zorg je dat het vocht door de kranten 
wordt opgenomen. Tot slot leg je er een stapel boeken op.

* Wacht minimaal een dag of drie. Je zult zien dat je mooie platte, gedroogde 
bladeren hebt. Gedroogde bladeren blijven langer mooi.

Stap 2: Je kunt nu de bladeren versieren of beschilderen.

* Maak mooie patronen. Met wit, 
gouden of zilveren fineliner kan je 
mooie vormen ontwerpen.

* Oost-indische inkt steekt mooi 
af op de bladeren.

* Tip: Of experimenteer met 
andere materialen en maak een 
schilderij van het blad.

Veel plezier!
Doe thuis mee en delen is leuk! 
Plaats dan op facebook als 
opmerking een foto van je 
creatie!

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/KUNSTportaal-182980508531562/


Tot de volgende keer!

Wegens omstandigheden zal 
editie 23 uitkomen 

op 24 
december…
Dus…dat wordt een kerst 
editie…

Heb jij een lievelingstrui of 
jas of…? En wil je hier iets 
over vertellen?In verband 
met het thema winter lijkt 
het ons leuk om hier iets 
over te lezen.

We nodigen je uit om je te 
laten interviewen voor het 
Wintermagazine…zie info 
hiernaast….


