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DOOR MAARTEN BOERSEMA, HONDURAS 

In Honduras hebben jongeren die om wat voor reden ook niet thuis kunnen wonen, het niet gemakkelijk. “Het frus-

treert soms mateloos dat zogenaamd gezonde mensen hun medemens met een handicap letterlijk of figuurlijk niet 

zien staan.”

Een huis voor de thuislozen ‘Hier telt niet 
wat je doet. Hier telt wie je bent’

reportage

Op de eerste rij zitten een paar jongemannen in een 

rolstoel. Praten kunnen ze niet. Een van hen valt op 

door zijn basketbalshirt met daarop de naam Love. 

Juist die naam spreekt tot de verbeelding in deze 

omgeving. Op nog geen vijf meter van hem staat 

priester Jose, die alle aanwezigen uitnodigt deel 

te nemen aan de Eucharistie. Een uiterst diverse 

gemeenschap komt daarop in beweging om te eten 

van het gebroken Lichaam en het vergoten Bloed.

Al heeft een aanzienlijk deel van de aanwezigen 

hulp nodig om in beweging te komen. Priester Jose 

viert namelijk een heilige Mis in een dorp van de 

organisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) 

op zo’n dertig kilometer van de Hondurese hoofd-

stad Tegucigalpa. In het dorp wonen ongeveer 

tweehonderd voornamelijk jongeren, die om wat 

voor reden niet meer bij hun ouders kunnen wonen. 

GEBROKEN LICHAAM 
De een is meervoudig gehandicapt en heeft zorg 

nodig die thuis niet gegeven kan worden. De ander 

was thuis onhandelbaar en kwam na een zoektocht 

in dit dorp terecht. Ook wonen er jongeren die wees 

zijn en geen thuis meer hebben.

Priester Jose deelt dus het gebroken Lichaam uit 

aan mensen die op velerlei manieren gebroken zijn. 

Naast bewoners schuiven ook medewerkers, vrij-

willigers en gasten aan. En zo gaat het elke zater-

dag. Week in, week uit.

Jose komt uit Mexico en woont nu ruim een jaar 

in Honduras. Hij vertelt dat het zijn roeping is om 

onder de allerarmsten te werken. “Het is soms zwaar, 

omdat ik veel persoonlijke verhalen te horen krijg. 

Laatst vertelde een jongen mij dat hij zelfmoord 

wilde plegen omdat hij zich eenzaam voelde en geen 

familie meer had. Ik heb hem toen als reactie gege-

Nuestros Pequeños Hermanos vangt in een dorp bij Tegucigalpa tweehonderd mensen op die niet meer thuis kunnen wonen. | Foto’s: Maarten Boersema
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ven dat de NPH nu zijn familie is. Hopelijk ervaart 

hij de liefde die deze familie hem wil geven.”

Het voorbeeld is geheel in lijn met de visie van 

de stichter. Nuestros Pequeños Hermanos, Spaans 

voor ‘onze kleine broertjes en zusjes’, werd in 1954 

begonnen door een priester in Mexico. Hij was 

bewogen met kwetsbare kinderen en jongeren en 

startte een organisatie die een soort van familie 

zou gaan vormen. Inmiddels zijn door de jaren 

heen zo’n 19.000 kinderen en jongeren in verschil-

lende landen opgevangen. Daarnaast worden er 

ook steeds meer gezinsversterkende programma’s 

buiten de poorten van NPH-familiehuizen opgezet. 

“Ik voel mij gedragen door gebed”, zegt Jose, “want 

anders was ik al lang met dit werk gestopt.”

INTENS
De Nederlandse fysiotherapeute Nienke Boersema 

werkt sinds anderhalf jaar als vrijwilliger in het-

zelfde dorp. Ze is uitgezonden via de Nederlandse 

partnerorganisatie WereldOuders en zal er maxi-

maal twee jaar werken. Na twee jaar moet men een 

vrijwilliger een contract geven, maar meestal gaat 

een vrijwilliger dan weer naar huis. “Het werk en 

het leven in het dorp zijn intens en doen lichamelijk 

en geestelijk dan ook veel met je. Na twee jaar is het 

voor de meeste vrijwilligers goed om weer naar huis 

te gaan”, zegt Boersema. 

Ze wil liever niet over zichzelf praten, want het zijn 

de jongeren met wie ze werkt die gezien en gehoord 

moeten worden. “Ik werk met jongeren die meer-

voudig gehandicapt zijn en dat is een grote uitda-

ging. Zeker in een land waar de gehandicaptenzorg 

nog niet eens in de kinderschoenen staat.”

Boersema vertelt vol passie over haar werk en wat 

ze daarvan leert. “Het is bijzonder om toch con-

tact te kunnen maken met mensen die niet kunnen 

praten, en met hen te communiceren. In de ogen 

van mensen kan je soms heel veel zien.” 

Naast haar werk als fysiotherapeut ziet ze het dan 

ook als opdracht er te zijn voor deze kwetsbare 

naasten en ze in de ogen te kijken. “Het frustreert 

soms mateloos dat zogenaamd gezonde mensen 

hun medemens met een handicap letterlijk of 

‘Het is b(zonder om toch 
contact te kunnen maken 
met mensen die niet 
kunnen praten’
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figuurlijk niet zien staan. Laat staan dat ze hen in 

de ogen kijken.” 

Op haar kamer, die ze deelt met een andere vrijwilli-

ger, staat een boek van priester-auteur Henri Nouwen. 

Dat verbaast niet, want hij geeft woorden aan wat zij 

nu ervaart. Een passage uit zijn bekende boek Eindelijk 

Thuis is haar uit het hart gegrepen. “Gehandicapte 

mensen hebben weinig te verliezen. Zij hebben geen 

masker voor. Zij zijn echt. Heel openlijk brengen zij 

zowel hun liefde als hun angst, zowel hun edelmoe-

digheid als hun egoïsme tot uitdrukking. Door hun 

eenvoud en hun echtheid breken zij door intellectua-

listische verdedigingslinies heen en dagen zij mij uit 

om net zo open tegenover hen te zijn als zij tegenover 

mij. Hun handicap ontmaskert de mijne. Hun kwets-

baarheid laat mij mijn eigen kwetsbaarheid zien.”

ONVOORWAARDEL5KE LIEFDE
Kenia Giron, een Hondurese collega van Boersema, 

ervaart iets soortgelijks. “Door te werken met deze 

jonge mensen leer ik wat onvoorwaardelijke liefde 

betekent. Daarnaast zijn ze een voorbeeld door hun 

nederige en simpele manier van leven. Je zult ze nooit 

horen klagen en ze geven je bijna altijd een glimlach 

cadeau.”

Giron is coördinator in het ‘Huis van de engelen’ 

in Tegucigalpa, waar zestien meervoudig gehandi-

capte jongeren wonen. “Ze maken me blij en ik zou 

graag meer mensen buiten dit huis kennis willen 

laten maken met de wereld in dit huis. Hier gelden 

andere regels dan buiten dit huis vaak gelden, want 

hier ben je belangrijk om wie je bent en niet zozeer 

om wat je doet.”
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Niet dat het werk van Giron en haar collega’s gemak-

kelijk is. Het is hard werken met beperkte middelen in 

een land waar mensen met een handicap naar de zij-

kant van de samenleving worden geduwd. “Sinds een 

paar jaar zijn er in sommigen universiteiten en over-

heidsgebouwen voorzieningen voor mensen met een 

rolstoel. Maar veel vaker nog ziet men gehandicapten 

helaas nog niet staan.”

Binnen de NPH-familie probeert men dat juist wel te 

doen. Al loopt men daar ook tegen de beperkingen van 

mensen, capaciteit en mogelijkheden aan. Misschien 

is daarom dat beeld van die jongeman in zijn rolstoel 

zo krachtig. Pries ter Jose ziet hem. En reikt hem het 

gebroken Lichaam en het vergoten Bloed aan. Er ver-

andert misschien metterdaad weinig, maar er gebeurt 

des te meer. ^

Info: wereldouders.nl

De priester reikt hem het 
gebroken Lichaam aan. 

Er veranderd metterdaad 
misschien weinig, maar er 

gebeurt des te meer


