
Door: R. Wolbers

ALMELO – ‘Joyce is zwaar autistisch en heeft

een angststoornis. Dat is flink pittig thuis. Als

binnenkort 18 wordt gaat ze daarom begeleid

wonen. Dankzij de Wet langdurige zorg (WLZ)

hoeven haar ouders dat gelukkig niet zelf te beta-

len. Maar hoe weet je of je het goed regelt in co-

ronatijd?

Joyce’ moeder belt mij als vrijwilliger van Al-

melo Sociaal. ‘Ik wil graag WLZ aanvragen,

maar ben bang dat ik het verkeerd doe. En als het

dan wordt afgewezen …. Ik moet er niet aan den-

ken…’ Ze klinkt bang. Ik stel haar gerust dat we

er zijn om haar te helpen. Gratis.

Meekijken & tips geven

Normaal nodig ik haar tijdens ons spreekuur uit

aan de Grotestraat 174. Vanwege corona help ik

nu telefonisch. ‘Ik zag op de site van het CIZ

welke stappen ik moet doorlopen,’ vertelt ze.

Samen nemen we daarom die stappen door. Daar-

bij geef ik tips. Zoals goed omschrijven wat er

met Joyce aan de hand is en waar ze tegenaan

lopen. Ook leg ik uit welke papieren ze mee moet

sturen.

Meer zorgen

In het gesprek valt me op dat Joyce bijna niets

zelf kan beslissen. Over haar toekomst, geldza-

ken. Daarom raad ik aan dat ze ook onder bewind

komt en mentorschap krijgt. Dan mag moeder

voortaan alle beslissingen voor haar nemen. ‘Dus

het is niet gek als we haar uit huis plaatsen en ik

zo veel voor haar regel?’ Ze klinkt opgelucht.

Lachen of huilen

Aan het eind spreken we af dat moeder de papie-

ren verder invult en doormailt voor een laatste

check. Bij twijfel bel ik dan het CIZ of alles

klopt. En zo komt het dat ik Joyce’ moeder even

later mag vertellen dat het goed komt. ‘Ik weet

niet of ik moet lachen of huilen,’ zegt ze zacht.

Dit is wat we elke week meemaken. Omdat we,

vaak dankzij persoonlijke ervaringen, mensen op

weg helpen. Kampt u ook met vragen? Kijk op

www.almelosociaal.nl of bel 0546 456909.’

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze co-

lumn krijgt u een kijkje in wat onze vrijwilligers in de praktijk meemaken.

Mensen helpen in coronatijd

Help, mijn autistische kind wordt 18…


