Dé landelijke vereniging voor bewindvoerders

Beschermingsbewind geeft nieuwe kansen en laat je weer meetellen
‘2020 wordt mijn jaar’
Jannie Anjema werkte met plezier als begeleider in de gehandicaptenzorg. De
administratieve taken namen jammer genoeg steeds meer toe en dat brak Jannie op.
Ze besloot een carrière-switch te maken van begeleider naar assistent-begeleider.
Helaas liet na verloop van tijd haar gezondheid haar in de steek. COPD (longziekte),
jicht, longkanker en depressies betekende het einde van haar werkzame leven en
sindsdien ontvangt Jannie een uitkering (WIA). Haar inkomen ging daardoor naar
beneden, maar haar koopgedrag juist niet. De ongeopende rekeningen stapelden zich
op. Ze verloor haar zelfvertrouwen, ging de deur niet meer uit, verzorgde zichzelf niet
meer en haar huis kon ze niet meer schoonhouden. Gelukkig ligt die tijd nu achter haar
en kijkt ze met vertrouwen naar de toekomst.
Kopen om het kopen
“Weet je”, begint Jannie haar verhaal, “ik kocht en kocht gewoon omdat ik ’s middags dat
moest doen, elke dag. En met mijn creditcard kon ik steeds iets blijven kopen totdat dat ook
stopte. Het gekke is -nu ik er op terugkijk- dat ik me toen ik tijdelijk werd opgenomen nog
steeds niet realiseerde wat er nu eigenlijk gebeurde. Dat drong pas later tot mij door.” Jannie
kwam in 2012 via de rechtbank in de WSNP. Haar bewindvoerder bracht orde in haar
financiën en dat gaf rust in haar hoofd en in haar lijf. “Het was in het begin best wel wennen
geen controle meer over mijn eigen geld te hebben. Maar nu ik dat zo zeg -er komt een
glimlach op haar gezicht- die controle had ik toen ook al helemaal niet!”
Geen box of kinderwagen
Inmiddels is Jannie schuldenvrij en heeft ze ervoor gekozen onder beschermingsbewind te
blijven. “Ik ben bang weer in dat moeras weg te zinken en daar wil ik nooit meer in terecht
komen.” Op facebook komt Jannie regelmatig negatieve verhalen tegen over
beschermingsbewind, bijvoorbeeld dat een cliënt geen extra geld krijgt. “Je kunt wel veel
willen, maar als het geld er niet is, dan houdt het gewoon op. Toen mijn kleinkinderen werden
geboren, wilde ik ze ook wel een box of een kinderwagen geven. Maar dat kon ik niet betalen
en dat snap ik nu heel goed waarom dat toen niet kon.”

Steeds sterker
Jannie heeft vanwege haar gezondheid
huishoudelijke hulp en begeleiding van
zorgorganisatie Maison Thuiszorg en dat voelt
goed voor haar. Zo goed dat ze in 2020 steeds
meer nieuwe stappen zet in haar leven. “Ik vind
het lastig contacten te onderhouden of nieuwe
contacten te leggen. Maar, vanaf februari 2020
ga ik nu een middag per week naar een activiteit
van Maison Thuiszorg om mensen te ontmoeten
en samen dingen te doen. Mijn huis is pas
opgeknapt door mijn kinderen en dat voelt zo
goed, dat ik binnen niet meer wil roken.” Helaas
rookt Jannie nog, maar ook dat gaat
veranderen. Met hulp van haar huisarts gaat ze
stoppen. Kortom 2020 wordt het jaar van
Jannie! En dat ze steeds sterker wordt, laat het
volgende voorbeeld zien. Voor elk vraaggesprek in deze interviewreeks tekent de
geïnterviewde een toestemmings-formulier, dus ook Jannie. Maar na de uitleg tekende ze
niet direct. Ze nam het formulier eerst aandachtig door en gaf daarna pas haar toestemming
voor het delen van dit bijzonder mooie verhaal.

Wil je reageren op het verhaal van Jannie? Stuur een mail naar secretariaat@nbpb.nl.
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