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Koken is leuk, én leerzaam. Leo Steenstra, projectleider en kok

bij Stichting de Globe en Loes Kruizinga, trajectbegeleider

Werkprojecten Groep, brengen die twee aspecten samen in een

kookworkshop voor vijf cliënten van Stichting Huis. De vijf 

mannen, die binnenkort samen in een begeleid wonen project op

zichzelf gaan wonen, vinden het vooral heel gezellig met zijn

allen. Tussen de grapjes en het gepraat door wordt er bovendien

een voortreffelijk 3-gangen diner op tafel gezet. ‘Koken is iets

dat veel mensen leuk vinden,’ legt Loes uit, ‘door daarmee bezig

te zijn kom je erachter wat nog meer kan’.

Een goede gedachte, want in de keuken van De Holm is alles mogelijk.

Tussen negen en half tien zijn alle deelnemers naar binnen gedruppeld

en na de nodige hoeveelheid koffie begint de brainstorm over de

maaltijd van vanmiddag. Iemand maakt een boodschappenlijstje, een

ander krijgt de envelop met het budget voor deze week. Er is een dui-

delijke verdeling. De vorige keren maakte iedereen zijn eigen maaltijd

klaar, deze keer werken ze echt samen aan één groot diner. Het is de

laatste workshop voordat de mannen het Ommelanderhuis verlaten en

dus komt er visite. Elf mensen in totaal, inclusief de vijf koks. ‘Dan

moet iedereen voor twee koken!’ roept Peter lachend. Over ieder ingre-

diënt wordt nagedacht. Van verse knoflook voor de saus, tot de lange

vingers voor het toetje. Jurrie houdt zelfs rekening met de kleuren van

het eten op het bord. Hij lijkt wel een profkok als je luistert naar zijn

ideeën. ‘Aardappelrozetjes, bonen in spek gerold en worteltjes. Want

dat is lekker bij vis en kleurt mooi bij elkaar.’ Over de combinatie van

bonen en wortels wordt even gediscussieerd, maar uiteindelijk is ieder-

een het er mee eens. De boodschappenlijst is compleet, het bood-

schappengeld veilig in handen van Jurrie. Op naar de markt!

Samen wonen, 

samen koken
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Alsof ze nooit anders gedaan hebben bestellen de mannen, na kort

overleg, de juiste hoeveelheid worteltjes, bosuitjes, forellen en gewone

uien. Leo is mee om te helpen bij sommige keuzes, maar het is ze al

behoorlijk duidelijk wat je waar voor nodig hebt. Bij iedere kraam

wordt een bonnetje gevraagd. ‘Zo kunnen ze berekenen wat iets nou

eigenlijk kost. Ze krijgen een budget en kijken altijd wat ze uiteindelijk

per persoon kwijt zijn,’ vertelt hij. Dat is ook een doel van de work-

shop, geeft Loes later aan. ‘Ze prijsbewust maken, economisch bood-

schappen doen. Zelf het geld beheren en zorgen voor een makkelijke,

goedkope, maar lekkere maaltijd. Al doende leren.’ Met de kragen

hoog opgeslagen en kleine, witte wolkjes uitblazend bij elke ademha-

ling, wordt getrouw het lijstje afgegaan. Peter klaagt over de stijgende

prijs, Lambertus vertelt over zijn bezoek aan de fysiotherapeut en zijn

werk bij de bewaakte rijwielstalling op het Centraal Station. Een och-

tend als deze, het samen koken, staat voor hem in het teken van de

‘draad weer oppakken. Het is gezellig, je leert de bewoners kennen en

het is voor een toekomst’. 

Als de laatste ingrediënten bij de Albert Heijn zijn ingeslagen keert het

gezelschap terug naar de keuken. Gehuld in kleurige, groene schorten

gaat iedereen aan de slag. Het is verbazingwekkend hoe soepel en

vanzelfsprekend de taken verdeeld worden. Na zes keer samen koken

staat er een team als een geoliede machine te werken. Waar eerst

iedereen met dezelfde ingrediënten zijn eigen potje kon koken, dragen

ze nu samen de verantwoordelijkheid voor dezelfde maaltijd. Peter

gaat over de soep. Hij noemt zichzelf de huisvader en is vooral goed

in het maken van soepen, snert is zijn specialiteit. ‘Als je samen kookt

heb je meer plezier in je leven, ik ben een heel gelukkig mens. Hier is

het leuk dat je elkaar kunt helpen en dat er een goede kok is natuur-

lijk. Ik mag graag koken en leren, kijken hoe het anders kan.’ Voor

zoveel mensen koken is voor hem geen probleem. ‘Ik heb wel gekookt

voor feestjes thuis, dan waren er wel twintig mensen.’ Voor de puree

moet vier kilo aardappels gestampt worden en de aardappelbrigade is

aan het schillen geslagen. Dat gaat nog wel, maar het stampen laten

ze over aan de sterkste. Over het samen koken zegt Lambertus: ‘Het is

de bedoeling dat het straks in de Prinsenstraat (begeleid wonen loca-

tie, red.) ook zo gaat, die kant willen we op.’

Na het schillen, hakken en snijden moet alles echt de pan in en zowel

de spanning als de concentratie groeit bij iedereen. Jurrie is in zijn

eentje verantwoordelijk voor het toetje en hij is zo ingespannen bezig

dat hij bijna niet merkt wat er om hem heen gebeurt. Als zijn tiramisu

in de koelkast staat, helpt hij Peter met de soep. ‘De verdeling wisselt,

er is altijd wel iets te doen,’ zegt Leo. De samenwerking gaat als van-

zelf, al heeft ieder duidelijk zijn eigen gebied. ‘Het groepsproces is

belangrijk, dat duurt wel even. En als trajectbegeleider vind ik dagbe-

steding daarbij erg belangrijk’ voegt Loes toe. ‘Straks moeten ze buiten

de deur werk zoeken, dat is een grote stap. Op dit moment willen

twee van de mannen hier, graag een ochtend per week in de keuken

bij Globe komen koken. Het zou mooi zijn als dit doorgroeit.’ Ook de

locatie speelt een grote rol bij het succes van deze workshop. ‘In het

Ommelanderhuis wordt massaal gekookt, je krijgt er snel genoeg van

als je niet zelf kookt. Met twee bewoners hebben we een keer gekookt

en dat sprak aan, dus kwamen we op het kookidee. In deze keuken

(De Holm, red.) is alle ruimte en het is op loop-/fietsafstand van het

huis. De drempel om hier daadwerkelijk heen te gaan is niet zo hoog.’

Visite

‘Is er nog koffie?’ vraagt Loes als het tijd is voor de koffiepauze. ‘Ja

hier!’ roept Jurrie, en houdt de pan omhoog waar het koffie/rum-meng-

sel voor zijn toetje in heeft gezeten. Er wordt hard gelachen. Ruim

twee uur zijn de mannen bezig met het bereiden van zelfgemaakte

aardappelpuree, boontjes in spek, worteltjes, tomatensaus, champig-

nonroomsoep, verse forel (met de kop er nog op) en tiramisu. Dan

zwaait de deur open en komen twee AWBZ-medewerkers en de coördi-

nator toeleiding Arbeid van Stichting Huis de boel versterken. Vol

bewondering tillen ze deksels van pannen, gluren ze in de oven en

nemen ze uiteindelijk plaats aan de gedekte tafel. Als in een 4-sterren-

hotel worden de borden met voedsel geprepareerd en uitgeserveerd –

en de groene boontjes kleuren inderdaad prachtig bij de oranje wortel-

tjes. Zorgvuldig worden er op de soep nog een paar snippers lente-ui

gestrooid voordat de borden op tafel worden gezet. Op ieder visje zit

een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid saus. ‘Lopende band team-

work!’ ‘Opgeschept en chique!’ De reacties over het eten én het project

zijn enthousiast. 

De koks zijn tevreden. De medewerkers ook. Het al eerder ontstane

plan om de vijf mannen een avond te laten koken voor alle bewoners

van het Ommelanderhuis, zo’n veertig mensen, wordt besproken. Dat is

voor niemand een probleem, en zeker niet voor Peter. Die wil het

Eemshuis er ook nog wel bij doen. Ook de workshops mogen van

coördinator Elly Evelaar zeker wel doorgaan. ‘Dit project is tot stand

gekomen dankzij een gift van Mamamini. Die was bedoeld voor interne

activiteiten en dat hebben we op deze manier breder getrokken. En

zolang er geld is gaan we door.’ Iedereen vindt het een goed plan om

tot en met het nieuwe jaar lekker te blijven koken met Leo, ook Leo

zelf. Hij ziet zijn kans schoon en presenteert meteen het receptenmapje

dat hij voor alle deelnemers in elkaar heeft gezet. Van nasi tot pasta;

alle maaltijden die ze in de afgelopen weken bereid hebben staan erin.

En natuurlijk kunnen er méér recepten in gedaan worden. Als na het

toetje de visite langzaamaan vertrekt gaat de kraan open en verdwij-

nen stapels vuil servies in de gootsteen. De één staat klaar met een

spons, de anderen met een theedoek. Want zoals in ieder huishouden,

moet de afwas nog gedaan worden. En dat doen ze samen.

Als in een 4-sterrenhotel worden de borden

met voedsel geprepareerd en uitgeserveerd
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