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Blog Leonie







In gesprek met.... 

1) Introduceer je zelf.

Hallo ik ben Jannie van Grieken en ben
67 jaar maar ik voel me 40. 

Mijn ex-man
had 3 jongens van 8, 10 en 13 jaar. Daar
heb ik 4,5 jaar voor gezorgd maar ik was
heel erg suïcidaal. Dat ben ik vanaf m’n
21ste. Da's nu 46 jaar. Ik kom uit een
gezin met een vader en moeder en 4 
meisjes
waarvan ik de jongste, verwenste en
ondeugendste ben.

Jannie van Grieken

In gesprek met Sam & Paul



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

2) Vertel iets over je hobby’s / passies
Een van de passies die ik heb is
"schrijven". En dan schrijven als "een
boek schrijven" om te weten wat het is
om auteur zijn. Mijn eerste boekje is een
dun boekje en de tweede waarmee ik nu
mee bezig ben is 6 keer zo dik. De
eerste heet "Met de helm op geboren".
En de tweede heet "Met de helm op
geboren" deel II. Ik heb alles met de
hand geschreven. Dit is later op de
computer gezet en gebonden. Oplage
was 40 stuks voor familie, vrienden en
kennissen. Mijn tweede passie is
muziek. Ik hou van de volgende
artiesten: David Bowie, Rolling Stones,
Queen, Elton John, Creedence
Clearwater Revival, Pussycat, Percy
Sledge en Andre Hazes (vader). Maar ik
ben absoluut idolaat van David Bowie
vanaf mijn 17de. Ik ben 2x naar een
concert van hem geweest in
respectievelijk Utrecht (Vredenburg) en
Amsterdam (Arena). Ook heb ik in 2013
in London in Royal Albert Hall een
expositie gezien van hem. De beste
songs van David Bowie zijn Rebel Rebel
en Heroes.

Ik ben vanaf 1987 bij de RIBW. Gestart
in Westervoort met 16 cliënten
(autistische en psychiatrische
achtergrond). In 1993 naar Vredenburg,
Arnhem. Hier op de Malburg Staete ben
ik vanaf 2015. Mijn begeleidster is Flora
Driessen en mijn medewerkbegeleidster 
is Jacqueline van der Linden. 
Voor mijn ziektebeeld heb ik
stemmingsstabilisators. 
Dit is Depakine.

4) Wat betekent De Zo en  
herstel voor je?

ZO Herstel betekent voor mij 
dat ik me
daar goed bij voel. Ik wil 
graag onder de
mensen zijn. Maar ook graag 
mensen
die hetzelfde hebben 
meegemaakt,

lotgenoten !!!



l

5) Kan je iets vertellen over je 
dagbesteding?

Ik word om 08:15 uur wakker. Dan krijg
ik medicatie en mijn pufje. Omstreeks
10:00 uur krijg ik koffie op de afdeling.
Dit doen we gezamelijk. Daarna ga ik
wat in mijn dagboek schrijven. Haken of
breien doe ik ook daarnaast. Een van
mijn grotere hobbies is lezen.
Tijdschriften die ik lees zijn: De Groene
Amsterdammer, Vrij Nederland,
Geschiedenis en Maarten. Ook lees ik
de Happinez (spirituele blad) en Flair
(damesblad). Dit doe ik allemaal op mijn
kamer. In de Corona tijd ben ik 3 keer 1
uur bij Jojanneke in de inloop. Mijn
vriend Eduard is afgelopen maart
overleden. In dat kader ben ik nu in
samenwerking met Jojanneke een
collage aan het maken met foto's van

hem en mij. Op de groep doe ik voor 8
personen ook wel eens koken. Dit doe ik
1 keer in de 3 a 4 weken. In de avond
sluit ik alles af. De afwasmachine
uitruimen, de gordijnen dicht, de kamer
netjes maken. Dat is mijn eind ritueel. Ik
vond het een leuke interview. Jullie delen
ook jullie verhaal met mij. Ik voel me op
mijn gemak en ook de verbondenheid. Ik
zie jullie als mijn gelijke.

Naast de vijf vragen die we Jannie
gesteld hebben, zou ze zelf graag een
stukje willen schrijven omdat schrijven
ook een passie/hobby van haar is. Het
onderstaande is van haar hand:
" Ik heb als 15 jarige in een
bejaardenhuis gewerkt,

"Vrede en rust"

ik was daar leerling helpster met een
echt ouderwets uniform. Ik heb daar veel
ervaring opgedaan en merkte dat ik het
helpen en verzorgen van mensen erg
leuk vond. Daarna heb ik nog even in een 
schoenenzaak gewerkt en 10 jaar bij
de Postbank, omdat ik regelmatige tijden
wilde zodat ik met vriendinnen kon
afspreken. Ook heb ik nog gestudeerd
voor schoonheidsspecialiste, maar nooit
afgemaakt. Ik ben nog wel adviseuse bij
de Oriflame geweest
(schoonheidsproducten), dan kom je bij
mensen thuis, net als met een
Tupperwareparty. Toen koos ik toch voor
richting van de zorg, want ik heb 10 jaar
als vrijwilligster bij de Drie Gasthuizen
met demente ouderen gewerkt en 2 jaar
op de Martinushof, een revalidatie
afdeling en ook daar nog 3 jaar met
dementerende ouderen. Nu ben ik aan
het rentenieren.
Herstel: Sinds zaterdag ben ik (met een
beetje hulp van Jojanneke) gestart met
een creatief clubje, ik noem het Jannie's
clubje. 1x per 2 weken is dat op mijn
eigen woonetage. Ik kan dan 3
medebewoners uitnodigen en gaan we
samen knutselen en koffie drinken. Ik

heb een kratje met kleurboeken, en
knutselmaterialen gekregen van
Jojanneke als opstart. Het was erg leuk
gegaan zaterdag en de mensen willen
wel dat het elke week is. Maar ik moet
ook aan mezelf denken, dus ik hou het
nog bij 1x per 2 weken."

Paul en ik zijn geweldig ontvangen door
begeleidster Jacqueline. Het was heerlijk
binnen komen. We kregen cappuccino
koffie, 2 x 3 stuks. Ook waren aanwezig,
de Spritsen. Wij hebben het fijn ervaren.

Sam en Paul.



Open podium





Uitspraak van de week



Tot de 25e editie!

Deze zal eind januari 
verschijnen


