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Tekst: Yvonne van Osch

h 2000 nnikte Yron e vatl Osch (a7, tukstsíh,ij1,!ï)

ken is nlet Pole . Zij raakte ifl de l)an yai het kid en

reist el situlsdie e kele kercn Per jaoï tdartoe. sonrnise

dihgen zijn vetftoled genakt, de Ertondering bliift.
Deel 2: Don Poflocf SPolecaej inGrubie.

In het vorlge nummer van Biuletvn vertelde ik over de

tochl die ik n1et mijn vriendin maakte door het Bierzadal.

Dc steÍren, de lissen, de stiLte. Daàrna. i! Hàjnó$+à, het

oudc vroLrr\ile dat voor een grijpstuilt. haàr paddestoelen

verkochl. Ze naalite indruk. Ik $'ii.te iets .loen mei Polen.

Helpenllets biidnsenlln een beetie avontuur.

Aansluiting bij een bestaandc hulporganlsatie bleek al

snel het meest \.crsràndlg. H€t werd Stichtfig Samen D€l€n

UÍge€sl, e€n íichting, h 19s9 oflicieel ofgerichr, die zi.h

inzet yooÍ g.'handicaplenzorg nr Polen. De plaats ,!aar de

resultaten van hun werk waarschijnlijk het meest gebnn.teld

zitn or ook vod tnij zijn Saan relen, is Graue, ecr zanderig

dorpje onder de rook ran Torur in noordllen Poler Àan

ccr doodlopende rveg, omringd door bomen, list hier het

Dor nr ,. .,1.2. Di\
zeventig !trstandelijk en meen'oudlg gchandicaple trirndcren.

Slnds I918 is het huls. daarvoor het sLot van eor Duitse

graal in behecr ! an dc zuÍers van de Heilige Elisabeth orde.

D€ eerste kird€ren lvaren rtzen, uit Oekralne op trànsport

gezet na .le pools Russiscle oorlog. Latcr w€Íd€n alleen

nog gehandl.atte l<lnderen opgenomen. Cor nunistische

|olitjek, zo lertelde 
^ster 

i\,laria lvilgorska, directrice

\ loo0 J, -00- h .,e'en ro,J.n nn-L-! o"
God gerrcnnen zielrjes zlin, Irrer deze k deren hoefden

7ij daarvoor nict tc \,rezenl Het teken.le, aldus de zuster,

een houding die irl Polen td i990 is blii1.cn \oortduren

en in sonmige Oost luropese la.den ook nu nog bestaat.

'\roeden, yerschoDen, be$'ale., Íerborgen houden. daannee

lreld gehandicaptenzorg ot:

lk ontmoette zuster Nlaria voor het €e.st m 200L Zjj
Ieidd€ lei tehuis lnet strakke hand, tnaar ook net een groot,

$'arm hart e. een ofgeLooflijk doorzettingsltrmogen Zij

had, zoals de NedeLlandse vrijNilligers van het eerste uur,

in pil !ost-connunistisch Cràbie een ronduit gruli'elijke

Z4

situatie àanqetroffcn. Honderl kjnderen laqen daar op

iÈkoude zàIe.,\,clc lclterlilk gekluisterd àan .àtte matrassen.

Ze schreeuri'den, vcnvordder zichzelf en lnaagdcn of
ykrrbedekking als tijdyerdriji, de neeste staarden atathLsch
,..- .. Tl"rbr.l .,.. rrsrg '. n ),rd. ', ..

vcrpl€eglendige er een landÉ1ol uitgepuite zuners en

do+rsbei{oonslers Dcstanki!asrers.hrikkelijk.

Eigen kleren

Het is spectamlair $'ar zusier l\{aÍia n1et haar mense.

en dc vrijx.illiger mn Sàmen Dclcn {ist te bereiken ln de

iarcn dje volgden. Het eerstc dal de Hollanders brachten

rarer $'as en droognachines voor de .tagelijks onge\,ccÍ

2000 te r{assen katoen€n lui€.s, die door het larde ri'alcr z.i

dun gei{ordcn warel dat kinderen er 7es tcgclijk rnoesren

dragen. Volgden e r ifannr{atenoorziening, een complere

fi siotherapie-fi\.entaris, knr dvrie. deliik nleubiLatr

In 1994 Ne.d ee. snoezclkaner nrgericht ah .ide de€l

!àn de scliool die ot dc toyenste rerdiepl.g gekorncn \!]s.
!r k$'amen cornputers, muziell.strumcnten, neer en meer

\oorzieningen. De kinderer kregen een kame. 1.oor twce,

cen eigen kasi, Iun eigcn Herenl Langzàmerhend girg het

Sanen Delen nu voor.]l orn de uihdsseling 1.an eripeÍtise.

Zij organiseerdcn cursussen muziek, spelen mct znltuigeD,

werken met pic(ogrammen. seksuele \.orming, drama.

PÍinsesjes

Hoofà1an de school wasUiiesia Sawi.ka. Een uitzondcrliik
gedre\tn vroui{ dle allcs gaf voor de onrs'itkeling val1 de

kinderer, eveneers met de hulp er lennrs r.an Samen Delen

\Vat .iemand loor rnogelijk hÈld reèhscerde zij Nt haàr

team van leerkachten. Àutistischckind€ren die trithu! locon
k]|amen en leerden prtrt€n, danseD, nruzlek maken. Kirdere!
die nau$'elijks rnobiel waren €. toch gloieerden in een roL

op het tonc.rl. Kas|lantjes die prinslcs €n prinsesjes $'erdcn.

Llke kans werd benut. En elk kind bLeek meerre kunnen dan
je ooit zou d.{rl<en. Wiesia genihneterd haaÍ, srrakle
trckken $'às en is nog íccds de lrijltn.te traclrt. Zil geldt

nrmiddeh als autoritei( hair vàkgelied, zc doceert en

geeli ]ezifgcn in het hele land en zells hct buirerJaDd. To.h
r' r orJr'. P..u'.! "ro crL.l-"r ,-,9
zijn begonnen. Hun geduld en licfdc roor de londeren, hrn
lestberadeihejd ookÍàn hen tc lcrcn,liun irn|roÍisatie e.
dool,zeltingsrennoge n.. . echt ee$eLdis.
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\vat loor mil oyerheerste toen ik, onder begeleldÍrg,

roor de eerste teeL dooL de gangen mn het tehuis lict,
dat was.le wannte cn de irolil<lreid A1 die kLeuren cn

_ coraiies oreml,de aandachtl.oorde aankleding.Len grolc

-groep kirderen h'an enthousiaí naur ne toe renren om

mijD hand te schudden. Niemard \roeg zi.h af wie ik wxs of

ri'aaronr ik daar was. Dat vond ik hàrtrertarmend.

Ik w.s ook ges.hokt. Door de misrorrnnrger yal1 de

ki.dere. die njet uir bcd ko.den. lle ltnLroDgen Ichunlcn, de

t:'r op .,9c. . ,, .'r . , .l -
en§echtc gebitten.llet zegt nlccÍ oltr nilzelfdan oler lrolen,

nraa. het $$ een we reld $'aar ik geen we€l\,an trad gehad.

Bleelacld

\\'a1 ikzelf dààr deed, die ecrsle kccr l. Grabie? Spulien

o.rgr r ,.er l" e

m kaart brcngen en me oriènteren op ecn tlan l!aarloor

nn dan aLLeen ccr schets be(ond: het aanleggcr tan een

belel.i.gstuin op hel \oormalige betonnen bLeekreld bii

' t zu(erluis Len tuin \,oor dc zinnLige.. lh$ Nerke
<rR enkele tckeiingen uLt. Het lcek Sancn Delen \'.1 rvÍ r

l.oor ik hct $'ist r{as ik benocnd tot troje.deider. lets t€

onbesuisd misschien? Het we behalvc een beleitnsrolle

looral ccn tiinlijke epjsode nl miin Levcn De belevingstuiD

was een FÍojectli'aar niemand van teroren goed de or,nng
hrd ingeschai eL1 lk bieek op alle .oördinatie die het r€Ík
lroeg zonder de steun \,an letbestuur niet toegeruÍ.

Steenslag

\.c I .rd, e ,.r '. 
ts, . .lg" J 

". 
\.

keihàrd |loeteren rnet alle papierwerk tu$endoor kon ik

nieL andcrs dan nre teNgtr€Hien. Er al hcb ik ple,ier Sehad

niet dehnderen e. nret an.Lere vrLrwiLLigeÍsi aL hcb ik,leion
kràkend, |adlrjcs slaand en rele lràchtilagens lol zard

ÍerplaatseDd, nijr teke n ing làngzaam zien ver.rderer in de

aà.zet voor een nicirwe $,erkelijkheid, ik heb nooit Lunncn

dclc. in d€ loldoeDmg ovcrhet resultaai.

Petie ai evengoed r.or de nrensen die in ieder geval .te

infrastructur hebben algemaatt en \,ooral voor dege.e dle

hor wlÍ te nrotllcrcn. Op cn rofd hci voormalig lleetaeld

Iiggen nu 7o'n tachtig neter deels wild kronkelend pad !an

dric Jractics Íccnslag \!.rarLangs ccr aantal orname.ten. Of
dit gehe€l de znltuigen van de kinderen stnnuLeert .r aLLc

nroeite lree1i gekrond? \Viesia or haar mensen houder vol

\'an i!el, màar il !en.oe.1 per$oDlijk .Lat lier de r.,oLse

$cllc\.e.dheid een ftn speek. lk de.l< dat àlle zusters eD

leerkrachten die oo} Teli in alle lertrouNen zwoegeDd ar

zwctcrd met krulwagens \,ol zànd hebben lopen zeuLen, er

u hun hrÍt rncer lal1 haddcn !erwacht.

Piep€n

Poolsc ri'cllcvcrdh.id? Ik 1i'ilde iets s.hrillen over

lerschillen tusser HoLLanders cn Polcr, maar wat Íeet
ik duar eiseniijk !tln? Ik kan aLLccn iets zeggen o\.er de

rcrschillen tusser nezell er de PoLen die ik ken. Ecn groot

i.erschil vu ik, denkend aan Crabie, hun zoveel grol€re

focus op een doel en hun dis.ipline bil het rustr€v€n

danr\.ai.\{aar ie i'ooÍ kiest, dàt doe ie zonder pÈpen.lijken

de Polcn die ik ken lc vindcn. Is e. feest, dàn drint en .tàns

j.. h cÍ icts plcchligs. drn sc|iet re l. de plooi. F.. roept het

rverli, hup ain de rienen.

Oret het DPS in CÍabie zLln cr lnmiddels helaas ml.der

gunnige beri.hten. Sinds zuner IIaria een pItarlàar terug nlet

pensnen is gegàan, lopen de contacten tusseD \{iesia en de

.Ètrst leidiDg Íroei De laxtste keer.lat Lk \\iesir zag, fasen

ditjaar, ha.t ze net een gelmakende $'ànhoopsstrijd olerleefi

n1et de gemeenie, troilncle, congregaiie e. $'eet il n'elke

grernia die allcrnaal b€slissen oler het lol \nn DPS in Grabic.

Eén partjj had getlreigd de schooL o| te heÍlèn Ulaaron?

Inhoudelijke argtrmflÍen lilken wel het m n belaDgrilli. En

hoe zouze trour{eDs durven emaartelrÀgor?

lets ande6: de àutoriteiienl Àleneer de dokter, melrorNr

J.dr....Lr .,ge\o.d,,r.ele.(er!r oor. e,',.d€
dat de Poi€n di€ ik nu een beetre ken voor autoiteiten aan

de dajl legge!, lerba7i.g$'ekkend .. en onrerdraaglijk sonrs,

àls Je ,iet loe e once omgcsprongcn Íordt. Hicro\,er ri'eLLicht

1èrug naar Grabie. \'anaf2002 ben ik op peNooDlijke titeL

cntele teren ter laar t.nuggeweeÍ met l<lere. en speciale

lieiscn voor mindcr nloblelcn, otgeduiteld uil een olsclLre

loods aa]1 de rund \.ar An1s terdarn.,{ die jarcnbcnikharteliik

,,,J Coo '\r. r. r ".r r ,li..J, \ld r. ..
van tle leerkrachten i.an Grabie, rnet $ie il goed bevriend ben

germl| O\tr mijn conta.ten graageen voLgerdekeer

Belevingrtuin, een pomp is geplaatst, 2002
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