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Vincent (25) en Rutger (21) Pollemans hebben leren omgaan met de gehandicapte Gerben (14)

“ Hoe Gerben als broer is? Als een broer!’’
De komst van een  gehandicapt kind in een gezin zet 
de wereld van betrokkenen niet zelden op de kop. 
Emotioneel en logistiek. Dat geldt voor de ouders. Maar 
dat geldt net zo goed voor broers en zussen. Ik sprak 
voor dit artikel met twee broers van Gerben Pollemans, 
die regelmatig in Kinderhospice Binnenveld verblijft.

Gerben (14) heeft een zeldzame progressieve energiestofwisse-
lingsziekte (mitochondriële encefalomyopathie). De aandoening 
heeft niet alleen fysieke gevolgen waardoor Gerben bijvoorbeeld 
permanent op een rolstoel is aangewezen. Ook zijn verstande-
lijke vermogens zijn beperkt. De verwachting is dat de ziekte 
verergert naarmate de tijd voortschrijdt. 

Gerben komt uit het Twentse Goor en is de jongste in een gezin 
met vader, moeder en twee broers. Broer Vincent Pollemans 
(25) is muziekdocent op een middelbare school en dirigent 
bij diverse orkesten. De andere broer, Rutger Pollemans (21), is 
derdejaars student Fysiotherapie aan de SOMT University in 
Amersfoort en fanatiek tri-atleet. Welke invloed heeft de zieke 
broer op hun leven? Een dubbelinterview. 

Vincent: ,,De ziekte werd ontdekt rond 2006, toen ik in de eerste 
klas zat. Ik weet nog dat het grote indruk op me maakte. Ik had 
het gevoel dat we Gerben ieder moment konden verliezen. Toch 
wende ik ook wel weer vrij snel aan het idee en leerde ik er goed 
mee om te gaan, onder meer door er veel over te vertellen aan 
anderen. In de loop der jaren heb ik veel lessen gegeven over 
Gerben en zijn ziekte in het kader van Stichting Join4Energy, 
waarmee we een aantal keren de Mont Ventoux zijn op gefietst 
om geld in te zamelen voor het goede doel. Dat je nooit echt 

voorbereid kunt zijn, bleek afgelopen zomer toen het door de 
hitte een aantal dagen echt heel slecht met Gerben ging. Het 
leek er zelfs even op dat we hem zouden verliezen. Dat hij nog 
steeds bij ons is, zegt ook iets over zijn sterke wil.’’ 

Rutger: ,,Vincent omschrijft het mooi. Ik denk dat ik er iets meer 
moeite mee heb gehad om het idee dat we Gerben snel zouden 
kunnen verliezen een plek te geven. Ik denk ook niet dat het een 
kwestie is van ‘het een plekje geven’, maar meer dat je er er mee om 
moet leren gaan. ‘Een plekje geven’ betekent voor mij ook iets van 
‘accepteren’. En accepteren doe ik dit nooit. Het heeft  voor mij een 
paar jaar geduurd maar ik denk dat ik nu een manier heb gevonden 
om ermee om te gaan. Wat helpt is mee te kunnen vechten tegen 
de ziekte door mee te doen aan de Challenge Mont Ventoux -die 
legendarische berg in Frankrijk- van Join4Energy. Ook dit jaar doen 
we weer mee en dat voelt fantastisch.’’ 

Vincent: ,,Gerben kwam voorheen 1 keer per 6 weken naar het 
Kinderhospice, nu één keer per maand. In het begin gingen we 
wel eens mee. Nu meestal niet, mede omdat ik op vrijdagmid-
dag nog werk als Gerben wordt weggebracht. Soms komt het 
beter uit als één van ons Gerben brengt of ophaalt, dan komen 
we natuurlijk naar Barneveld. Het lijkt me een gezellige plek waar 
kinderen goed opgevangen worden, maar ik vind het zelf altijd 
toch vreemd dat Gerben daar achterblijft, hoe nodig het voor 
ons thuis ook is om af en toe een weekend geen zorgplichten te 
hebben. (Natuurlijk vooral voor onze ouders).’’ 

Rutger: ,,Het is een plek waar we Gerben met vertrouwen ach-
terlaten. Hoe dubbel dat ook is. Maar hij is op het Binnenveld in 
goede handen.’’ 



was ik niet geweest wie ik nu ben. Het heeft me echt gevormd.’’ 
Rutger: ,,Hoe Gerben als broer is? Als een broer! Het is natuurlijk 
geen normale situatie maar zo voelt het vaak wel. Gerben is 
gewoon mijn broer. Wat Vincent zeg is wel waar. We hebben 
dingen meegemaakt met en door Gerben die wel indruk hebben 
gemaakt en ons zeker hebben gevormd. We hebben veel levens-
ervaring opgedaan in korte tijd.’’ 

Vincent: ,,Zoals ik eerder zei vind ik het dubbel om Gerben naar 
Barneveld te brengen. Ook omdat ik weet dat het voor Gerben 
altijd een drempel is om naar het Binnenveld te gaan, ondanks 
dat hij zich wel goed vermaakt.’’ 

Rutger: ,,Ik vond dat altijd heel moeilijk, mede omdat Gerben het 
ook vervelend vond om van huis weg te gaan. Maar na een tijdje 
ga je er de voordelen van zien als Gerben naar Het Binnenveld 
is. Dit heeft echter wel een paar jaar geduurd. Maar er is dan 
ook gewoon aandacht voor ‘normale’ dingen zonder de extra 
voorbereiding en moeilijkheden die het op pad gaan met een 
ziek, gehandicapt kind met zich meebrengt.’’ 

Vincent: ,,Als Gerben er niét is geeft dat wel veel rust in huis, 
maar natuurlijk vind ik dat wel lastig. Vaak deden we op die 
momenten dingen die we met Gerben niet goed konden doen. 
Wij hadden dan vaak toch het gevoel dat het oneerlijk was dat 
Gerben er niet bij was.’’ 

Rutger: ,,Als Gerben er niet is, is het héél stil. Als Gerben in huis is 
is er altijd wel geluid. Een tv, zijn computer, zijn pomp die piept, 
het CI (een gehoorimplantaat) dat piept; altijd wel iets. Dat 
blijft lastig. Nu nog als hij weg is hoor ik vaak nog geluid van zijn 
kamer komen. Een beetje gek misschien maar dat blijft zo. Wat 
Vincent aangeeft is ook absoluut waar.’’

Vincent: ,,In de fase dat ik op de middelbare school zat en 
studeerde, heb ik veel opgepast en meegeholpen in de zorg. 
De laatste vier jaar is dat wel minder, omdat ik nu mijn eigen 
werkzaamheden heb. Gelukkig zorgt mijn vriendin ook voor 
Gerben en proberen we met enige regelmaat samen op hem 
te passen.’’ 

Rutger: ,,Ik woon nog thuis en zit er iedere dag dus middenin. 
In mijn beleving ben ik de afgelopen twee jaar wel iets minder 
aan het helpen. Naarmate de zorg voor Gerben zwaarder werd 
nam ook de druk op onze ouders toe. Uiteindelijk bereik je het 
punt dat het gewoon niet meer met het gezin te bolwerken 
is. Nu komt er een aantal keer per week thuiszorg om Gerben 
naar bed te brengen of hem eruit te halen en hem te douchen. 
Dit heeft niet alleen wat van de dagelijkse zorg van onze 
ouders weggenomen maar ook van ons. Natuurlijk schiet ik af 
en toe te hulp als dat nodig is. Dit is dan vaak het verschonen 
van een onverwachte poepluier. In vakanties pas ik af en toe 
een dag op.’’ 

Vincent: ,,Ik vind het fantastisch om Gerben als broer te hebben. 
Hij had nu -gezien ons leeftijdsverschil -bij mij in de klas kunnen 
zitten, en dat had me erg leuk geleken. Helaas is dat onder de hui-
dige omstandigheden geen optie. Maar Gerbens ziekte heeft ons 
ook veel gebracht. Ik weet zeker dat Rutger en ik door de komst 
van Gerben veel rijkere mensen zijn geworden en veel hebben 
geleerd over het leven en hoe ermee om te gaan. Zonder Gerben 

Ik vind het fantastisch om 
Gerben als broer te hebben

Vincent



Rut Mekking steunt Het Binnenveld met de verkoop van houten voorwerpen

“Ik wil nog wel, maar het het lukt niet zo goed meer’’
Voorzichtig schuifelend gaat Rut 
Mekking (79) me voor naar de kelder 
van het appartementencomplex in 
Apeldoorn. Twee hersenbloedingen 
tastten de gezondheid behoorlijk aan. 
,,Ik moet uitkijken dat ik niet omval. Ik 
verlies mijn evenwicht snel.’’

Als hij de sleutel in de deur omdraait, 
opent zich de kleine berging, het 
knutseldomein van Rut. ,,Let maar niet 
op de rommel’’, verontschuldigt hij 
zich. Hij wil het toch graag laten zien. 
Er staat een kleine werkbank. Verder 
is de ruimte grotendeels gevuld met 
afvalhout en halffabrikaten. Rut maakt 
allerlei voorwerpen van hout. Bijzet-
tafeltjes, plantenbakken, vogelhuisjes, 
voertafels; van alles. ,,Ik wil nog wel 
veel, maar het lukt niet zo goed meer. 
Dat doet pijn.’’

Toen Rut nog in Stroe woonde -inmid-
dels woont het echtpaar zo’n twee jaar 
in Apeldoorn- was er een levendige 
handel in de dingen die hij maakte. 
,,De spullen stonden in de tuin en we 
maakten reclame met een bord langs 
de weg. Daar kwamen heel wat mensen 
op af.’’ De opbrengst van de verkoop 
was voor Kinderhospice Binnenveld. ,,In 
mijn goede jaren kon dat wel oplopen 
tot 1.000 gulden per jaar’’, vertelt Rut. 
,,Ik denk dat ik nu zo’n 400 euro per jaar 
overmaak naar Het Binnenveld.’’

In Stroe had het echtpaar Ger (80) en 
Rut (,,we noemen elkaar Gerrut’’, zegt 
Rut lachend) een vrijstaande woning 
met een grote tuin. Daar kon Rut zich 
volop uitleven met zijn hobby. Mekking 
kwam in 1961 als militair naar kazerne 
De Wittenberg (later de Generaal 
Majoor Koot-kazerne) in Stroe. ,,Daar 
hadden we contact met het toenma-
lige kindertehuis ‘De Lichthoeve’ (het 
huidige hotel ‘Groot Heideborgh’ in 
Garderen).’’ Mekking, die toen hof-
meester bij Defensie was, herinnert zich 

de blijdschap bij de kinderen. ,,Als er 
op hoogtijdagen als Sinterklaas of Pasen 
allerlei lekkere dingen overbleven in de 
keuken, brachten we die naar ‘De Licht-
hoeve’. Daar ging altijd een groot gejuich 
op als ze de groene auto zagen komen!’’

Ook ontving de kazerne groepen 
gehandicapten van De Hartenberg in 
Wekerom. Rut: ,,Dan werd er een rit 
gemaakt en ontvingen we die groepen 
op de kazerne. Daar traden dan arties-
ten op en kregen ze lekker te eten.’’ 

Op een gegeven moment hoorde Ger 
iets op de radio. ,,Ze hadden het over 
een benefiet voor het kinderhospice 
dat toen nog in De Glind zat. Ik zei 
tegen Rut: ‘doe daar eens iets voor. 
Dat is in je eigen gemeente’.’’ Het moet 
ergens in het begin van de jaren ‘90 zijn 
geweest. En met het inzamelen van 
geld voor het huis zijn ze daarna niet 
meer opgehouden. 

Rut: ,,Ik kreeg in de gemeente Barneveld 
ook volop medewerking van allerlei 
bedrijven. Daar ben ik erg dankbaar voor. 
Als ik uitlegde waar het voor was, stond 
iedereen voor me klaar. In het begin 

maakte ik spullen van berken en den-
nenhout. Maar dat moest ik eerst schoon 
schuren en krabben voor ik het kon 
gebruiken. Bij de firma Van de Pol mocht 
ik nieuw afvalhout dat helemaal schoon 
was komen halen. Dat was geweldig.’’

Door gezondheidsproblemen werden 
Ger en Rut gedwongen de woning in 
Stroe te verlaten. Sinds een jaar of twee 
woont het echtpaar in een fraai appar-
tementencomplex recht tegenover de 
tuin van paleis ‘t Loo. Toch kostte de 
verhuizing de nodige moeite. Rut: ,,Het 
begint nu pas een beetje te wennen.’’ 
Het knutselen kost meer moeite. Grote 
dingen maakt Rut niet meer. Bovendien 
mist het echtpaar in Apeldoorn de ‘eta-
lage’ die het in Stroe wel had. ,,Mensen 
die nu wat komen kopen, horen van 
ons via mond-tot-mondreclame. En we 
hebben natuurlijk wat oude klanten.’’ 
Het kinderhospice heeft de afgelopen 
jaren veel mooie dingen kunnen doen 
van de schenkingen die het via het 
echtpaar Mekking kreeg. Rut: ,,Ik zal 
Wilma Stoelinga even bellen. Gaan we 
daar weer eens kijken. Weet jij of die 
tunnel al klaar is? Mooi. Dan kunnen we 
er weer makkelijk komen.’’

Rut Mekking poseert naast een aantal voorwerpen die hij maakte. De opbrengst van 
de verkoop gaat al jaren naar het Kinderhospice.



“Jasper zweeft door de ruimte’’
In oktober 2018 tijdens het Tienerweekend was het weer feest voor de 
tieners van het Kinderhospice. Tienerweekenden worden speciaal voor 
hen georganiseerd en het is dan ook echt feest in huis. Het hele huis was 
versierd in ruimtelijke sferen. Het thema voor dit weekend was Ruimte-
vaart. Afbeeldingen van André Kuipers, gifgroene spacecake als traktatie, 
zelfgemaakte ruimtepakken en zuurstofflessen en een heuse reis door het 
heelal met een virtual reality bril.

Jasper, één van de ruimtevaarders: 

 “ Het zag er allemaal heel cool uit! Ik had niet het gevoel dat ik zelf in de ruimte was, je zag wel een beetje dat 
het nep was. Het was een heel leuk idee van diegene die dit bedacht had. Ik kon het niet zelf besturen, want 
dat lukt mij niet. Sommige dingen kon ik wel zelf : ik kon verschillende kanten op kijken, dan zag je alleen de 
aarde en je zag de zon schijnen! Ik heb er ook nog iets van geleerd: dat Japan als land ook meedoet aan de 
reizen naar de ruimte. En de film met deze VR bril vond ik dus het leukste van het Tienerweekend”. 

Hierna landde Jasper met zijn shuttle weer met beide benen op de grond…..



Tryfena (8 jaar) heeft op school een spreekbeurt gehouden 
over Kinderhospice Binnenveld. Tryfena komt regelmatig op 
het Binnenveld om haar zusje Rachel (ruim 1 jaar) te brengen 
en te halen. Ze heeft de tekst helemaal zelf geschreven! 

Binnenveld Buiten
Binnenveld is eigenlijk bijna een gewoon huis.

Maar dan wel voor gehandicapte of zieken kinderen.

De meeste  kinderen kunnen niet veel.

bijvoorbeeld niet zelf eten of drinken.

Of niet lopen.

En de meeste kinderen kunnen niet zien.

En sommige  kunnen zelfs niet zelf ademen.

En zo als jullie weten kan Rachel niet goed zien.

En zo als jullie ook weten dat is dat Rachel doof is.

En wat jullie niet weten dat is hoe lang binnenveld bestaat.

Want dat is ongeveer 16 jaar.

Maar dit mooie gebouw is 4 jaar.

Want daarvoor hadden ze een ander gebouw. 

dat gebouw was 12 jaar.

Binnenveld is heel groot.

En diep.

En de verzorgers zijn heel aardig.

En ze zorgen goed voor de kinderen.

En de meeste kinderen vinden het Vijn.

En de meeste kinderen vervellen zich niet 

Want er is genoeg speelgoed.

Binnenveld is heel groot.

Daarom heeft het ook een tuin.

En die tuin is ook groot.

In de tuin staan allerlei dingen.

Zoals een speelhuisje.

een glijbaan.

En ook nog een schommel.

Maar ze hebben ook nog een voortuin.

In de voortuin is niet egt veel.

Daar staan meer planten.

Kelder
In de kelder zijn heel veel kamers.

in 1 kamer is een warmwaterbet en een schommel  

en er is ook een balenbakje. Want die kamer is een 

snoezolkamer.

En in die andere kamer daaran is een glijban.

En nog veel meer.

En ik weet niet precies water er in die anderen 

kamers is 

Maar ik weet wel wat er in die aderen kamers is.

Dat weeten julie nu ook



Binnenveld 11, 3771 PL Barneveld
Telefoon 0342-405200
info@kinderhospicebinnenveld.nl 
www.kinderhospicebinnenveld.nl

Helpt u mee?
Uw hulp is onmisbaar! Kinderhospice Binnenveld is mede afhan-

kelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Helpt u mee?  

Kijk voor meer informatie op onze website,

www.kinderhospicebinnenveld.nl

Wilt u direct een gift doen? Graag! 

Ons IBAN is: NL16 ABNA 0842 4289 76. 

Graag met vermelding van naam en 

adresgegevens. Dan kunnen wij u bedanken! 

Kinderhospice Binnenveld is een ANBI. 

Fotografie:  
Hans Krudde fotografie, Putten
Prive archief

Tekst: 
Daan Bleuel 
Medewerkers KHB

Druk: 
Drukkerij AMV, Lunteren

Vormgeving: 
CommDesign, Amersfoort

Uw ontvangt drie keer per jaar onze 
nieuwsbrief. Wij vinden het belangrijk  
u te informeren over onze werkzaam-
heden. Wilt u onze nieuwsbrief liever  
digitaal lezen of niet meer ontvangen 
dan kunt u dit melden via  
vrienden@kinderhospicebinnenveld.nl. 

U kunt in die mail ook aangeven of wij 
uw gegevens mogen bewaren of dat wij 
deze dienen te verwijderen. 

COLOFON

Privacy

Een telefoontje, een mail, een bezoek aan de deur, een feestje met de opbrengst voor 
Kinderhospice Binnenveld. Met altijd de vraag aan ons: hoe kunnen wij het Kinder-
hospice onder de aandacht brengen? Maar ook in de vorm van cadeaus die wij van 
u ontvingen. Boeken, luistercd’s, kerstboompjes met mooie wensen, dit alles voor de 
kinderen in huis. Het is teveel op te noemen.

Steeds opnieuw worden wij stil van uw bereidwilligheid om aan 

ons te denken en te schenken. Dankzij uw bijdragen kunnen wij 

de zorg geven die nodig is.

Op dit moment worden uw giften opzij gelegd voor de bouw van de pedagogische dag-
opvang. Kinderen hebben een aangeboren behoefte zich te ontwikkelen: sociaal, cognitief, 
emotioneel en motorisch. Deze mogelijkheid van gespecialiseerde dagopvang biedt ouders 
van kinderen in de regio de mogelijkheid om hun kind deze ondersteuning te geven.

Geweldige gaven en giften!  
Hartelijk dank hiervoor!


