
Hoe hou jij perspectief? 

Annelies Bax (56), begeleider op Brink 1-3 in Son. 

 

“Het klinkt misschien raar dat ik dit zo zeg, 
Artwin”, bekent Annelies op een vrije ochtend 
vanuit haar garage (“De kinderen zitten binnen 
te studeren en dit is mijn hok”). Maar bij Brink 
1-3 zeggen we altijd: we hoeven niet naar de 
Efteling om het fijn te hebben. Met gewoon 
samen zijn komen we een heel eind. Vorig jaar 
Koningsdag bijvoorbeeld hebben we van niets 
iets gemaakt. En het was echt een fantastische 
dag. De beste van het land! Natuurlijk ben ik blij 
wanneer we komende zomer weer veel meer 
mogen. Maar corona was niet het einde van de 
wereld voor ons. Sterker: ik denk dat we door 
corona nog dichter tot elkaar zijn gekomen.” 
 

Let op: dat we haar niet verkeerd begrijpen: corona was en is nog steeds een zware dobber voor tal 

van collega’s, cliënten en hun familie. Dat staat buiten kijf. Maar Brink 1-3 laat zich met geen enkel 

ander team vergelijken, denkt Annelies. “Ik werk hier al meer dan 30 jaar. In de loop van die jaren 

heb ik leren begrijpen waar het leven in essentie over gaat, en heb ik stapje voor stapje ontdekt wat 

ik wil bijdragen. Dat begrijp ik nu. Picasso brengt kleur in de wereld via zijn penselen. Ik probeer in 

mijn relatie met cliënten en hun familie hetzelfde te doen. Daar ligt mijn passie. Ja, en ook die van 

mijn collega’s.” 

“Dat is denk ik wat ons team zo hecht maakt. Op één of andere manier zijn we in staat om te 

begrijpen waar het in ons werk echt om gaat. Dat geeft een enorm gevoel van verbondenheid. In 

coronatijd is dat gevoel alleen maar sterker geworden. Waar we mee te maken kregen, was 

ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Beangstigend ook. Ik heb al die maanden mijn kinderen thuis op het 

hart gedrukt: ik snap jullie behoefte aan ruimte, maar pas op: ik wil het niet op mijn geweten hebben 

dat ik via jullie corona ongemerkt op de groep binnen breng dus help mee en wees voorzichtig. We 

waren op Brink 1-3 al die maanden nog meer op elkaar aangewezen dan anders. En cliënten konden 

nergens naartoe, kregen ook geen bezoek. Die situatie verbindt.” 

En toen ging één van de cliënten dood. Een ontzettend lieve en bijzondere jongen. Hij was al vaker 

ernstig ziek geweest. Een ziekenhuisopname zou hem compleet ontregelen. Dus besloten zijn ouders 

in samenspraak met de arts en de groep, dat het ‘vechten’ genoeg was geweest. Een paar dagen 

later gleed hij uit het leven. “We hebben het daar ontzettend lastig mee gehad”, aldus een 

geëmotioneerde Annelies. “Omdat hij iets speciaals had. Altijd lachen, ontzettend oplettend, wijs… 

We hebben alles uit de kast getrokken om hem een passend afscheid te geven.” Voor hemzelf, voor 

zijn ouders (die pas in die laatste dagen hun zoon echt leerden kennen), voor zijn oom en tante die 

iedere zaterdag stralend bij hem binnenstapten, en voor de andere cliënten die ieder op hun heel 

eigen manier met het verlies van hun huisgenoot om gingen. “De een bleef dagenlang bij de 

deurpost rondhangen en durfde toen pas naar binnen, een ander die contact zocht door zijn neus 

tegen zijn neus aan te leggen… We hebben dat echt op onze manier vormgegeven: heel erg samen. 

Iedereen was er. Zelfs een collega die een tijdje geleden vervroegd was uitgetreden en ook wilde 

delen in zijn afscheid.” 



Dat afscheid is alweer een paar weken geleden. “Maar voor ons is hij niet echt weg. Ik voel dat heel 

sterk. Zijn kamer grensde aan t halletje naar de groepsruimte. Nog steeds als ik ’s morgens 

binnenkom en de sleutel in het slot steek denk ik: stil, ik moet hem niet wakker maken.” 

Corona zonder perspectief? Annelies schudt het hoofd. “Nee hoor. Die veronderstelling zit in jezelf. 

Er kan een heleboel. Als je maar wilt.” Zo startte zij ruim een half jaar geleden nog haar NLP-studie. 

Midden in coronatijd, na een tip van ontwikkelcoach Marlies. “In die studie leer ik veel beter na te 

denken over wat ik doe en waarom ik dat doe, en leer ik hoe belangrijk het is om elkaar vragen te 

stellen, nieuwsgierig te zijn, en een dialoog te voeren. Opeens gaan er allerlei deuren en ramen voor 

mij open, en ontdek ik perspectieven die ik eerst helemaal niet zag. Nee, ik hoef geen Marlies te 

worden. Maar een heel klein Marliesje zou wel fijn zijn. Als ik maar kan blijven groeien. Zo hou ik 

perspectief.” 


