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ELLENS HELDEN DEEL 5

‘Ellen en ik gaan       
Mandy de Jong
Haaksbergen

E
llen verhuisde met tegen-
zin naar een appartement
met 24-uurs zorg bij Li-
vio in Haaksbergen. Maar
in verzorgende Linda

Velthuis vond ze meteen een maatje.
Iemand die ook graag een sigaret
rookt, veel praat en wel van een lol-
letje houdt. Het klikte gewoon. „Ik
wist dat Ellen hier zou gaan wonen
en las daarom eerst haar zelfgeschre-
ven boekje”, vertelt Linda in de ka-
mer van Ellen. „Ik had meteen het
gevoel: ik weet wie jij bent.” Dat si-
garetje hebben ze hier samen niet
meer gerookt. Ellen kan ook dat niet
meer.
Linda is zichzelf bij Ellen. „Het
klikt ook zo goed, omdat we allebei
hetzelfde doel hebben: Ellen moet
zich hier thuis gaan voelen.” Linda
begrijpt dat Ellen hier eigenlijk hele-
maal niet wil zijn. „Ze zit tijdelijk in
een logeerkamer tussen negen an-
dere bewoners met een lichamelijke
beperking. Ellen is dit niet gewend
en ze heeft het ook niet verdiend.
Want ze heeft nog maar zo kort.”
Tijd. Voor Linda een moeilijk be-

grip. Want ze heeft altijd te weinig
uren in een dag. „Veel is afgebakend
in de zorg. Maar mensen hebben ge-
voelens en emoties waar ik niet zo-
maar aan voorbij kan gaan. De een is
de ander niet.” Linda heeft minder
aandacht voor Ellen dan ze haar
graag zou willen geven. „En dat vind
ik heel moeilijk.”
Ze vertelt over Ellens zussen die
Ellen van de week even mee uit wil-
den nemen. Linda: „Ik grapte na-
tuurlijk meteen: waar gaat dat heen?
Breng je haar nog wel terug?” De
zussen gingen samen winkelen in
Haaksbergen. „Wat zou ik graag
even die tijd willen hebben om wat
leuks met Ellen te doen.” Maar die
tijd is er niet.

09.15 uur: Ellen wordt wakker
We staan dan met z’n tweeën aan
haar bed, vertelt Linda. De zorgmo-
menten zijn te intiem om met de
verslaggever te delen. Maar de dames
wassen en douchen Ellen en zorgen
dat ze is aangekleed. De totale ver-
zorging dus. En dan zijn ze zo twee
uur verder. „Soms is het lachen, gie-
ren en brullen, maar soms ook niet.”
Gisterochtend zag Linda direct aan
het gezicht van Ellen dat er iets was.

Verzorgende
Linda

Velthuis (52)
is een flapuit.
Daar houdt

Ellen wel van.
Samen

hebben ze nog
de grootste lol.

Het leven is
weer even

mooi.

We bezitten allemaal
een bewonderens-
waardige veerkracht.
Die hebben we nodig
als het leven tegenzit.
Ellen Koster (48) uit
Borne bewijst dat. Ze
heeft ALS. Ze kan
niet meer praten, niet
lopen en ook niet
meer normaal eten.
Hoop op een toe-
komst is er niet. En
toch straalt ze. Ver-
slaggeefster Mandy
de Jong gaat op zoek
naar de veerkracht
van Ellen en ontmoet
haar helden: van part-
ner Fred en verzorger
Linda tot muziekthe-
rapeut Tessa. Want
hoe leef je als je
dagen zijn geteld?
Geniet je nog? En
wat laat je achter?

Zoeken
naar
veerkracht

Minister verrast
Twickel met ton
voor restauratie
Minister Ingrid van Engelshoven
geeft 34 miljoen voor restaura-
tie van 34 rijksmonumenten.
Slechts één gebouw in Overijs-
sel krijgt geld: Erve De Haar op
landgoed Twickel.  Boerderij Het
Keunenhuis in Winterswijk
wordt heel goed bedeeld.

Herman Haverkate
Delden/Winterswijk

Het historische Erve De Haar, ei-
gendom van de Stichting Twickel,
kan rekenen op een bijdrage van
99.400 euro. De subsidie is onder-
deel van een eenmalige inhaalslag
van het rijk, bedoeld om achterstal-
lig onderhoud bij een beperkt aan-
tal Nederlandse monumenten in te
lopen. Andere historische gebou-
wen die subsidie kregen,
zijn onder meer de Euse-
biuskerk in Arnhem
(969.500 euro), het
Domkerkcomplex in
Utrecht (2,1 miljoen) en
de Stevenskerk in Nijme-
gen (5,5 miljoen).
Rentmeester Egbert
Jaap Mooiweer van Twic-
kel toonde zich gisteren
blij verrast over de toe-
kenning van het bedrag.
„Het is uiteindelijk niet
meer dan een tegemoetkoming,
maar die kunnen we wel heel goed
gebruiken. Restauratie en onder-
houd van monumenten zijn struc-
tureel een grote onkostenpost op
onze begroting.”
Dat slechts één monument in
Overijssel kan rekenen op steun
van het rijk, noemt hij pure armoe.
„De urgentie is overal hoog. Sinds
de bezuinigingen van een paar jaar
geleden is er op tal van plekken in
de provincie een grote achterstand
ontstaan. Behalve voor De Haar
hadden we voor nog twee projecten
een subisidieverzoek ingediend.
Om weer naar een stabiele situatie
toe te groeien, is veel meer nodig
dan deze eenmalige inhaalslag.”
Van de ruim 200 panden die
Twickel in beheer heeft, heeft onge-
veer een kwart de monumenten-
status. Erve De Haar werd rond
1860 gebouwd als een ontginnings-
boerderij. Het kleine boerderijtje
ligt vlakbij het kasteel in het bos en
heeft als voornaamste kenmerk dat
het witgepleisterde muren heeft.
Mooiweer: „Op ons landgoed is

dat tamelijk bijzonder. De enige
boerderij die ook witte muren
heeft, ligt er pal naast. Het verhaal
gaat dat de witte kleur is toege-
voegd in verband met een konink-
lijk bezoek. Bij zo’n bezoek hoorde
ook een rondrit in de omgeving van
het kasteel. Om zo goed mogelijk
voor de dag te komen, werden deze
twee boerderijtjes wit geschilderd.”
Volgens Mooiweer gaat de res-
tauratie van Erve De Haar enkele
tonnen kosten. Van de boerderij
staan op dit moment alleen nog de
muren overeind. Twickel kocht het
pand in 2017 terug van de familie
die het vijftig jaar in erfpacht had.
Het  was er heel slecht aan toe. Van
het oorspronkelijke interieur was
vrijwel niets meer over. Slechts één
houten balk was nog authentiek.

Als je nu niet ingrijpt, is
dat monument voor altijd
verloren.’’
De restauratie gebeurt
voor het grootste deel in
eigen beheer. Zo komt al
het benodigde houtwerk
uit de eigen zagerij. Twic-
kel hoopt de boerderij op
termijn te kunnen verhu-
ren als woonhuis. „Dat
doen we eigenlijk met alle
boerderijen in de directe
omgeving van het kasteel.

Op die manier houden we op een
hele directe manier de vinger aan
de pols.”

Keunenhuis
De inhaalslag van Van Engelshoven
richt zich voornamelijk op kerken,
molens en buitenplaatsen. In de
Achterhoek gaat er ook geld naar
het boerderijencomplex Keunen-
huis in Winterswijk (875.000
euro). Molens vormen een aparte
categorie. Alle provincies krijgen
hiervoor geld.
Om in aanmerking te komen
voor een subsidie moeten de be-
trokken rijksmonumenten kunnen
aantonen dat er daadwerkelijk een
dringende ‘noodzaak’ is om te res-
taureren.
Ook moeten ze ‘startklaar’ zijn
voor de restauratie. Erve De Haar
voldeed aan beide criteria. „We wa-
ren in feite al  bezig. Via een tip
werden we op deze subsidiemoge-
lijkheid geattendeerd. Het is alle-
maal met stoom en kokend water
gebeurd, maar het resultaat maakt
veel goed.”

▲ Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer in boerderij De Haar bij kas-
teel Twickel. FOTO LARS SMOOK

De Haar
krijgt als
enige
monument
in de
provincie
extraatje

LEVEN MET ALS


