
Loes de Snijder
Loes is 42 heeft een drukke baan en een gezin
met twee kinderen.  Daarnaast neemt ze een 
gedeelte van de zorg van haar jongere broer
Rinus op zich.  Rinus heeft een verstandelijke 
beperking en woont sinds zeven jaar samen
met zijn beste vriend Piet.  Piet heeft ook een 
verstandelijke beperking.  Ze gaan allebei drie
dagen naar de dagbesteding.  De vrienden doen 
alles samen en zoveel mogelijk zelfstandig.
Maar ze kunnen niet alles zelf.

Op donderdagen krijgen ze hulp van begeleidster
Marga om de financiën door te nemen.  Voor
zaken als de kapper en bed verschonen maakt
Loes een schema in hun agenda.

Adib El Morabet
Adib is een man van 39 en werkt als teamleider
bij een lokale onderneming.  Hij is getrouwd met 
Zaina.  Ze hebben een zoon van 14,  Farid en een
dochter van 11.  De laatste jaren is het contact 
met zijn zoon verslechterd.  Farid is flink aan het
puberen en Adib weet niet meer hoe hij hem 
in het gareel kan houden.  Naar Zaina luistert hij
helemaal niet.  Farid hangt maar wat rond op 
straat en is zelfs al een paar keer in aanraking
gekomen met de politie.

De familie van Adib woont dichtbij en ook zij
houden een oogje in het zeil.  Graag willen ze
Adib helpen om Farid weer op het juiste pad te
krijgen.  Ook de school van Farid is 
actief betrokken.

Nicoline Raatsgever

Nicoline dacht dat zij de perfecte moeder zou
zijn,  met al haar ervaring als leidster in de 
kinderopvang.  Maar de opvoeding van haar
dochtertje Vicky valt haar erg zwaar.
Vicky slaapt slecht,  schreeuwt dag en nacht
om aandacht en heeft vreselijke driftbuien.
Ze drijft Nicoline tot wanhoop. 

Als geboren en getogen Haarlemse heeft
Nicoline een groot netwerk.  In elke situatie gaat 
ze eerst voor advies naar haar moeder.
Maar ze is ook erg hecht met haar vriendinnen 
en collega’s van het kinderdagverblijf.

Cees Zevensloot

Cees is 67 en gepensioneerd.  Hij heeft altijd 
hard gewerkt in zijn eigen bedrijf.  Vier jaar 
geleden heeft zijn enige zoon het bedrijf
volledig overgenomen.  Afgelopen herfst is de
vrouw van Cees overleden en hij mist haar erg.
Hij voelt zich alleen en voelt zich nutteloos.
Hij weet niet hoe hij zijn dagen moet vullen.  

Karel de zoon van Cees ziet zijn vader
veranderen in een eenzame oude man,  maar
heeft het te druk met het bedrijf om echt iets
voor hem te betekenen.  In de buurt waar Cees 
woont,  wonen ook maar weinig ouderen.

Marjan van Velzen

Marjan verkeert in financieel zwaar weer.  Haar
inkomen is klein.  Om het huishouden van haar 
en haar twee kinderen te runnen moet ze heel
secuur met haar geld omgaan.  Dit lukt niet.  
Marjan is het overzicht kwijt en weet niet meer
hoe ze alles moet redden.  Van stress laat ze 
rekeningen ongeopend.

De moeder van Marjan is al een paar keer
financieel bijgesprongen,  maar dat kan ze niet
nog een keer doen.  De broer van Marjan is
zeer begaan met zijn zus,  maar kan haar ook
niet meer redden.

Jan en Hennie Dreusden

Jan en Hennie zijn de ouders van 3 jongens.
De oudste zoon,  Menno 18,  gaat veel uit en
drinkt te veel.  Hij maakt constant ruzie met zijn
ouders.  Hij lijkt vaak onbereikbaar.  Zij vinden
dat hij met foute vrienden omgaat en proberen
dat te verbieden.  Maar hierdoor worden de
conflicten tussen hen alleen nog maar erger.  

Jan en Hennie zitten met hun handen in het 
haar en weten niet goed hoe ze hun
ontspoorde zoon moeten aanpakken.

Astrid Philips

Astrid (40+ ) is kapster,  maar leeft momenteel
van een uitkering.  Ze heeft al verschillende 
malen gesolliciteerd maar dat levert niets op.
Ze raakt langzaam maar zeker in de financiële 
problemen.  Ze besluit om zwart bij te verdienen
om haar schulden aan te pakken,  maar dan 
komt de sociale dienst hier achter en haar
uitkering wordt stop gezet.

De beste vriendin van Astrid is zeer begaan met
haar situatie en heeft een groot netwerk van 
zelfstandig ondernemers.  Zij wil Astrid helpen
om voor zichzelf te beginnen als kapster.

Gözde Ilham

Tot haar zestiende woonde Gözde in Turkije.
Toen is zij door haar ouders uitgehuwelijkt aan 
een in Nederland wonende Turkse man.  Ze 
krijgen samen twee zoons.  Maar hun huwelijk 
is geen succes.  Gözdes man is extreem jaloers
en ze mag van hem niet werken.  Ze raakt 
depressief.  Ze gaat bij hem weg. 

Gözde kent weinig mensen in Haarlem en haar
familie woont ver weg in Turkije.  Ze moet in 
haar eentje de draad weer op zien te pakken
en een toekomst opbouwen voor zichzelf
en haar kinderen.

Dennis Kalkman
Dennis was al jong heel succesvol als
accountmanager bij een grote firma.  Maar door
een tragisch ongeluk met zijn motor is hij een
paar jaar geleden volledig blind geraakt.  Door
deze handicap kan hij niet langer zijn werk als
accountmanager voortzetten.  Hij is nog jong en 
wil heel graag werken.  Hij heeft geleerd met
een computer om te gaan door middel van een 
braillelezer en een spraaksynthesizer.  Nu is hij
op zoek naar werk om weer volledig zelfstandig 
te kunnen leven.

De ouders van Dennis staan achter hun zoon
en willen er alles aan doen om hem vooruit te 
helpen,  zij steunen hem ook financieel.

Edwin de Klerk

Edwin is al bijna 20 jaar gelukkig getrouwd met
Annemieke.  Samen hebben ze twee kinderen 
geadopteerd,  Boris en Loes,  uit hetzelfde
kindertehuis in Peru.  Na jarenlang worstelen,  
ontdekken ze dat dochter Loes (15) een ernstige
hechtingsstoornis heeft.  Dit maakt opvoeden 
lastig.  Loes komt telkens in de problemen met
haar problematische gedrag.

Edwin en Annemieke wonen al sinds 1995 in
hetzelfde huis en werken beide al jaren voor 
dezelfde werkgevers.  Ook hebben ze een groot
netwerk van vrienden en bekenden.

Sacha Binders
Sacha is 17 en woont in Haarlem. Ze doet eindexamen
VWO. Haar ouders willen dat ze rechten gaat studeren
maar eigenlijk zou ze liever auditie doen voor de
Toneelschool Amsterdam. Toneel is haar grote passie
en haar regisseur van de lokale toneelgroep zegt dat
ze veel talent heeft.  Maar haar ouders geloven hier 
niet in en willen dat ze met de studie Rechten een echte 
basis zet voor haar toekomst.  Ze willen niet dat Sacha
straks op kamers gaat en houden haar nu al erg strak 
met uitgaan.

De ouders van Sacha zijn zo streng,  omdat ze het
beste willen voor hun dochter.  Ze hebben maar
één kind kunnen krijgen en ze willen haar
beschermen.  Sacha voelt zich opgesloten en wil 
zo graag loskomen van haar ouders en op 
eigen benen staan.

Dit najaar gaan de Haarlemmers met elkaar in gesprek met het spel Kans en 
Kracht om te ontdekken welke weg mensen bewandelen als ze voor een (zorg)
dilemma komen te staan. 

De één heeft een puberend kind, de ander schulden, weer een ander is blind geworden na een ongeluk, een vierde 
zorgt op afstand voor een broer met een verstandelijke beperking etc. Hoe pak je dat aan? En hoe gaat het verder 
als je voor nieuwe of grotere uitdagingen geplaatst wordt? Welke kracht zet je in? Maak je gebruik van informele  
voorzieningen, in de buurt, doe je een beroep op familie en vrienden of kan je ook iets voor een ander betekenen? 
Op 30 september kunt u met andere Haarlemmers in gesprek gaan om antwoorden te vinden op dit soort vragen. 
Meldt u aan voor 22 september, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Doe mee en kom maandag 
30 september naar de Lichtfabriek!

Locatie: De Lichtfabriek, Mincklersweg 2
Datum: maandag 30 september
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Aanmelden: samenvoorelkaar@haarlem.nl (o.v.v. Kans en Kracht)H
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Uitnodiging Kick off Kans en Kracht!


