‘Ik blijf knokken voor wat een kind kan’

vianen • Kinderen en Joyce van der
Meulen. Dat is een uiterst goede combinatie. Ze heeft het natuurlijke talent
om het beste in een kind naar boven te
halen. Dat doet ze nu met DJOY Being
you, als begeleider voor kinderen met
autisme.

Ze was dertien toen ze voor het eerst te
maken kreeg met autistische kinderen. Ze logeerde bij een tante, en
moest mee naar haar werk op een medisch kinderdagverblijf. “Ik werd daar
gedropt en hielp een beetje mee, spelen met de kinderen enzo. Toen bleek
dat ik op een leuke manier contact
kan maken met onder meer autistische kinderen. Dat is echt mijn ding.”

Na de middelbare school koos Joyce
dan ook voor de opleiding Ecologische
Pedagogiek, met als specialisatie autisme. Tijdens deze studie leerde ze te
kijken naar de omgeving en de mogelijkheden die het kind, de ouders, de
school en bijvoorbeeld de sportvereniging en familie bieden. “Je kunt wel
met het kind aan de slag gaan, maar
als de ouders niet getraind worden,
blijven zij problemen met het kind
hebben. Het is ook belangrijk dat de
leraren op school op één lijn zitten
met de ouders.”
Als persoonlijk begeleider van kinderen tussen de nul en achttien jaar wil
Joyce ervoor zorgen dat ze zelfstandig
in de maatschappij kunnen functioneren. “Dat is soms een wensdroom,
maar ik wil uitgaan van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden.

Ik kijk naar wat een kind kan en knok
daarvoor. Ook als de ouders het soms
al een beetje op hebben gegeven uit
bijvoorbeeld vermoeidheid. We gaan
in ieder geval oefenen, want er kan
nog veel veranderen zolang kinderen
jong zijn. Ik haal alle bestaande methodes uit de kast om een kind bijvoorbeeld te leren rekenen en vaak
heeft dat effect.”

DJOY Being you geeft persoonlijke begeleiding en leert kinderen met autisme sociale vaardigheden, maar ook
basisvaardigheden op het gebied van
onder meer rekenen en taal. Daarbij is
steeds nauw contact met de omgeving
van het kind. De ouders worden erbij
betrokken, krijgen ook tips voor de
omgang met hun kind. “Ik zorg ook
dat ik naast de ouders sta, niet boven

hen. Daardoor is er heel close contact,
hoor ik echt bij een gezin en bellen
ouders mij ook gewoon als ze er even
doorheen zitten.”
Spelenderwijs
Kenmerkend voor DJOY Being you is
de speelse benadering van het kind.
Joyce komt bij een gezin binnen en
gaat spelletjes spelen met het kind.

Via die spelletjes test en traint ze allerlei vaardigheden, zonder dat het
kind het gevoel heeft te moeten presteren. “Op deze manier komt er veel
meer uit kinderen. Sommige kinderen
met autisme krijgen bij instanties een
test in zo’n kamertje, met een tafel,
pen en papier. Ze voelen dat er iets van
hen wordt verwacht, dat ze moeten
presteren. Dan blokkeren ze. Ze schoppen, slaan, de gordijnen gaan dicht.”

Logeren
Onderdeel van de persoonlijke begeleiding van DJOY Being you zijn ook de
logeerweekenden. Het kind logeert
dan bij Joyce en haar partner Jochem
thuis. Dat geeft de ouders even rust,
terwijl Joyce langere tijd achter elkaar
de sociale vaasrdigheden van het kind
kan trainen. “Als een kind rust nodig
heeft, geven we rust, maar we gaan
ook vaak leuke dingen doen. Net waar
het kind en wij die dag zin in hebben.
Laatst zijn we bijvoorbeeld naar de Efteling geweest. Dan leer je een kind
dat hij niet alleen rigide en dwangmatig moet denken aan wat hij wil, maar
ook aan wat de rest wil.”
Joyce geniet van de omgang met autistische kinderen. “Ze zijn heel puur en
daarmee veranderen ze je kijk op de
wereld. Zij zien het precies zoals het is
en zeggen dat ook zo, ook al kan dat
niet volgens de sociale normen en
waarden. Ze zetten je met hun vragen
soms aan het denken.”
• Joyce van der Meulen weet het beste in ieder kind naar boven te krijgen.
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Meer informatie: 06-45732019 of
info@djoybeingyou.nl.

