Herinnering aan Doreen,

Delft, 03-01-3014

Om in de wereld van het GGZ vanuit de familie iets te bereiken moet je van twee kanten kunnen werken;
van boven af en van onder op.
Doreen kon het beiden! Dat is weinigen gegeven. Zij kletste net zo gemakkelijk met het management en
leidinggevenden en tegelijkertijd werkte ze intensief met cliënten en familie. Ze heeft velen, hier vandaag
aanwezig, geholpen en gesteund. Tegelijkertijd beschikte ze over visie. Ze wist wat ze wilde bereiken: een
optimale samenwerking tussen familie, cliënt en hulpverlener.
FAB, Familie als Bondgenoot, een scholingsproject voor hulpverleners, is door professionals ontwikkeld
en vormgegeven. Doreen stampte het als familielid hier uit de Randstadklei. Dan moet je wel over
bijzondere gaven beschikken:
Ervaringskennis van familieleden wist zij op enthousiaste wijze te halen uit haar psycho-educatie lessen en
tal van andere cursussen gekoppeld aan een ongeremd enthousiasme. Zij geloofde in het zoeken naar
samenwerking en zette daar met een sprankelende vitaliteit haar schouders onder.
En mocht men soms nog niet voldoende overtuigd raken van die noodzaak tot samenwerking met familie
en naastbetrokkenen dan was er altijd nog haar charme, die ze soms bewust voor het goede doel in de
strijd gooide. Met knipperende wimpers en een gulle lach zodat zij wel voor elkaar kreeg wat anderen niet
zo 1-2-3 bereikten. Natuurlijk kom je hiermee een heel eind, maar zonder keihard te werken, te ploeteren
en die "never give up" mentaliteit zou hier geen FAB West van de grond zijn gekomen.
Familie als Bondgenoot WEST gaat WEL verder op deze ingeslagen weg. Zonder Doreen’s bezielende
leiding, maar nu op eigen kracht. Zij vond dit, zo zei ze .. een nieuw startsein. “Dood betekent immers ook
Nieuw Leven”

Binden en verbinden. Die levenskunst verstond ze en Caring Bridge was een van de vele voorbeelden!
Een hulpverlener twitterde op 1 maart 2013: “een leuk gesprek gehad met Doreen Visser van Familie als
Bondgenoot. Ik krijg de cursus om professionals te scholen.”
In Zuid Oost Brabant spannen wij ons in om zoveel mogelijk professionals die cursus te laten volgen. Wij
als familie zijn blij wanneer hulpverleners genegen zijn om in te schrijven. Doreen speelde het echter
klaar om de hulpverlener blij te maken. Zij wist de cursus als een geschenk te brengen en dat werd in
dankbaarheid omarmd en aanvaard.
Familieleden trainen, psycho educatie geven, presentaties verzorgen, uitnodigingen opstellen en
ondertussen in de soep roeren, een locatie regelen, de bedden verschonen voor het bed and breakfast,
voorlezen voor Sarah, het lesrooster voor FAB bij stellen en het zoveelste telefoontje plegen voor Ypsilon.
Ze was een DUIZENDPOOT en dat blijkt ook hier vandaag!
Het heeft niet zo mogen zijn om deze lange, grote reis van Doreen te annuleren of zelfs nog maar wat
langer uit te stellen. We zullen moeten accepteren dat ze als mens, partner, moeder, oma, maar ook als
collega de nog te komen jaren niet meer mag meemaken. Het lot, of wat dan ook, heeft anders beschikt.
Namens iedereen van Familie als Bondgenoot wens ik Joop, Laura, Dave, Peter en Sarah, familie en
vrienden, sterkte om dit nog niet te vatten verlies te dragen. Ik hoop dat jullie op enig moment de draad
van het leven weer zullen kunnen oppakken en dat de stilte in de wereld, ondanks die lege plek, wat milder
mag worden.

Lieve Doreen,
Bedankt voor onze fijne samenwerking. Altijd jouw gulle lach en het glas halfvol.
“Allways looking at the bright side”.. tot op het laatste moment in jouw te korte leven.”

Jos Pieters

