WERKBEZOEk. Ietta Klijnsma (Sociale Zaken) legt oor te luister in Weert en Nederweert
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Staatssecretaris krijgt negen keer kippenvel
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Tijdens haar werkbezoek
aan Nederweert en Weert
werd staatssecretaris J etta
Klijnsma (Sociale Zaken) geconfronteerd met ingrijpende, persoonlijke verhalen.
door Frank Buschmann
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egenvrouwen, negen
emotionele verhalen. In
een kring doen ze één
voor één hun verhaal
Bijna allemaal gescheiden moeders,
vaak met een vergelijkbare achtergrond. Op een gegeven moment alleenstaand geraakt, vervolgens in
een diep gat beland.
Neem de blondine met Oost-Europees accent. Emotioneel vertelt zij
dat ze tot voor een paar maanden
wanhopig was, en bang voor een ellenlange toekomst vol onzekerheid.
Geen werk, amper geld, wel de zware zorg voor de kinderen.
Neem het kleine vrouwtje uit Afghanistan. Op haar veertiende uitgehuwelijkt, nooit rechten gekend
in haar geboorteland, toen naar onbekend Nederland onder het mom
van 'zoek het maar uit'. Uiteindelijk is ze hier terecht gekomen in
wat ze zelf'Wonderland' noemt.
Met kansen om zichzelf te ontwikkelen.
Neem Wanda. Jaren in een uitzichtloze positie. Geen zelfvertrouwen.
Geen ritme ook. Ochtenden die
doelloos leken als de kinderen naar
school waren. Nu heeft ze weer
een doel, iets om na te streven.
Neem Fiely uit Stramproy. Alleenstaande moeder, arbeidsgehandicapt vanwege een slecht gehoor,
"na de scheiding in de bierput ge-.

[etta

Klijnsma wordt

in Weert

ontvangen

gooid", inmiddels daar weer uitge- .
klauterd.
Diep gevallen, stilaan omhoog krabbelend. Dat is hun overeenkomst.
"Ik heb weer vertrouwen. Ik durf
weer dingen te doen, bijvoorbeeld
te solliciteren", vertelt Fiely. Ze zegt
dit te danken te hebben aan het
project 'Vrouwen uit de bijstand'
van de gemeente Weert, dat de afgelopen vijf maanden is geleid
door Cilla Ezerman. Zij heeft Ietta
Klijnsma naar Weert weten te lok-

door wethouder

foto Jeroen Kuit

Strous.

ken. De staatssecretaris van Sociale
Zaken is zichtbaar geraakt door de
verhalen van de negen vrouwen.
"Hier krijg ik kippenvel van", zegt
ze. ,,Jullie hebben allemaal sores gehad. Jullie durven er tegen een
wildvreemd persoon - wat ik toch
voor jullie ben - voor uit te komen
dat het zwaar is.geweest."
Luisteren, dat is wat Klijnsma deze
middag doet. Even een vleugje persoonlijke aandacht voor bijstandsgerechtigden en mensen die gebruik

maken van het minima beleid van
de lokale overheid. In Weert, daarvoor een uurtje in Nederweert.
Ook hier schrijnende verhalen
waarvoor echter eveneens een happy end gloort. Bijvoorbeeld dat van
een paar uit voormalig Joegoslavië,
dat acht jaar in het asielzoekerscentrum in Baexem heeft gewoond en
pas nu een eigen stek heeft in Nederweert. De man van het stel, Dzevad Rozaiac, staat op het punt een

opleiding te gaan volgen, wat tot
voor kort niet kon.
Klijnsma reageert er verheugd op.
"Ik ben zelf wethouder in Den
Haag geweest. In die tijd probeerde
ik zoveel mogelijk achter de voordeur te komen. Bij mensen thuis,
om te zien en voelen wat er speelt
in een huishouden. Eén op
één-contact is voor mensen in een
sociaal isolement zó belangrijk. Dat
extra steuntje in de rug hebben ze
gewoon nodig."

