
Van der Geest heeft haar achtergrond in 
de psychiatrie én de antropologie. 
‘Een goede combinatie, zonder culturele 
sensitiviteit bereik je niets in een ontwik-
kelingsland. Verder heb ik altijd iets ge-
had met psychose. Als jong meisje schreef 
ik een liedje over het leven van een psy-
chotische man die op straat leefde en 
vanaf mijn eenentwintigste werk ik in de 
psychiatrie. Ooit had ik verkering met 
iemand die een psychose kreeg en mijn 
neefje heeft een ernstige vorm van schi-
zofrenie. Ik reis graag en kwam in 1999 

voor het eerst in Nicaragua, een mooi land 
met vriendelijke mensen, maar ook met 
extreme armoede waaronder vooral de 
vrouwen lijden.’

Familie is hulpverlener
‘In 2004 bezocht ik Nicaragua in het kader
van mijn studie antropologie. Ik zocht 
in de arme wijken van de stad Matagalpa 
contact met vijf families met gezinsleden 
die aan een psychotische aandoening 
leden. Ik woonde een maand bij een gezin 
in huis. Ik ontmoette bijzonder gastvrije 

mensen, ze hebben niets maar halen van 
hun schamele geld toch een fles frisdrank 
voor een gast in huis. Wat ik aantrof was 
schrijnend. Sommige families woonden 
in een klein hutje zonder stromend water 
en elektriciteit, met het zieke familielid 
afgezonderd of vastgebonden om ‘erger’ 
te voorkomen. 

In Nicaragua bestaat geen psychiatrische 
thuiszorg of andere adequate hulpverle-
ning, alles komt op de familie neer. Er is 
wel een psychiater die recepten uitschrijft, 
maar uitleg ontbreekt en er is geen dossier-
vorming. Ik kwam er als onderzoeker en 
vertelde - om de relatie zuiver te houden 
- niet dat ik ook hulpverlener was, al was 
dat vaak wel moeilijk! Mijn handen jeuk-
ten om de families te vertellen wat er met 
hun familielid aan de hand was.’
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Vijfduizend euro! Daar kun je in Nicaragua onvoorstelbaar veel mee doen. 

De mensen van Cuenta Conmigo zijn blij met de prijs. Cuenta Conmigo is 

een familie-organisatie als Ypsilon, maar dan in Nicaragua. Een door oorlog 

getraumatiseerd land, waar patiënten en familieleden, net als in Nederland 

behoefte hebben aan steun, informatie en contact.

tekst Rita Loholter | yn@ypsilon.org  fotografie Cuenta Conmigo

CuENTA CONmiGO - wiNNAAR RiA VAN DER HEijDENPRijs

Liefde, passie en 
hard werken

YPsiLON NiEuws  1 | 2014

De wasserette in matagalpa met Efraín en vrijwilliger marije Krijgsman

Medicijnen zijn ouderwets,  
duur of over de datum

Ria van der Heijdenprijs

Delta Psychiatrisch Centrum stelde de Ria van der Heijdenprijs in na 
de dood van Ypsilonoprichter Ria van der Heijden. jaarlijks kent Delta 
de prijs toe aan mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd voor 
chronisch psychiatrische patiënten. De prijs bestaat uit een kunstwerk 
en 5000 euro. De winnaar gebruikt de geldprijs om de kwaliteit van 
leven van cliënten verder te verbeteren. winnaars van een eervolle 
vermelding krijgen 750 euro om hun project uit te bouwen. 
De Ria van der Heijdenprijs 2013 werd op de Ypsilon studiedag in 
november uitgereikt aan het project Cuenta Conmigo.

lees verder →

De naam Cuenta Conmigo hebben 
de familieleden zelf bedacht.  
‘Je kunt op me rekenen’, betekent 

het. Dat is geen loze belofte maar een uit 
liefde en passie voortkomende afspraak. 
Cuenta Conmigo is er voor familieleden  
en vrienden van mensen met een psycho-
tische kwetsbaarheid.  
De organisatie geeft voorlichting over psy-
chose, medicatie en bijwerkingen, brengt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

families met elkaar in contact en verzorgt 
informatieve en creatieve workshops. 
Naast een lokaal bestuur, bestaande uit 
familieleden, werken er vrijwilligers en 
twee betaalde krachten: Rosalba Gurdian 
Castro doet de administratie en de coör- 
dinatie, Roberto Soza Berrios is psycho-
loog en bezoekt mensen thuis.

Nicaragua dichtbij
Voor Ypsilonleden is het soms al moeilijk 
genoeg. Zelfs met de goede psychiaters, 
de VIP- en (F)ACT-teams, psycho-educatie, 
trainingen, lotgenotencontact, woonbege-
leiding en Wajong- of bijstandsuitkeringen, 
die we in Nederland gelukkig hebben. 
Maar hoe vergaat het patiënten en familie 
in een ontwikkelingsland? In een door 
oorlog geteisterd land, negenduizend kilo-
meter ver, waar mensen op zichzelf zijn 
aangewezen?

Rimke van der Geest, verpleegkundige bij 
het VIP-team in Amsterdam, startte het 
project in 2005 op, samen met Rosalba 
(moeder van een patiënt) en met de hulp 
van de stedenband Tilburg-Matagalpa.
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→ vervolg

Sindsdien is Van der Geest zes keer voor 
langere tijd in Nicaragua geweest, maar 
dan in de rol van hulpverlener. Haar ver-
bondenheid met de families die ze ont-
moet had was sterk. Rimke bracht hen met 
elkaar in contact en daar kwamen steeds 
meer families bij. Nu, na acht jaar, is zij 
nog steeds druk met Cuenta Conmigo. 

‘Cuenta Conmigo heeft zich ontwikkeld 
tot een zelfstandige organisatie, de PR 
en fondswerving in Nederland doe ik in-
middels samen met een groep enthousi-
aste verpleegkundigen die in de afgelopen 
jaren als vrijwilliger bij Cuenta Conmigo 
hebben gewerkt. Zij kennen de situatie 
en ook de problemen goed.’

Bijgeloof
Het is een andere cultuur, er is corruptie. 
De overwegend katholieke bevolking gaat 
anders om met psychische ziektes, er is 
bijgeloof, men schrijft armoede en ziek-

tes aan Gods wil toe. In Matagalpa zijn 
twee psychiaters op 250.000 inwoners. 
De medicijnen zijn duur, ouderwets  en 
soms over de datum.

De organisatie geeft geen geld, medicijnen 
of materiële hulp, alleen informatie en 
steun. De psycholoog bezoekt mensen, 
maar geeft geen therapie. ‘Wij nemen niet 
de verantwoordelijkheid van de overheid 
over, alleen zo houden wij het vol. Het lot-
genotencontact werkt als katalysator. 
We stimuleren het verbeteren van de zorg 
via stukjes in de krant en uitzendingen 
op radio en televisie.

Lavanderia
‘In 2011 hebben we een wasserette in de 
garage van ons pand ingericht’, vertelt Van 
der Geest. ‘Deze moet voor inkomsten gaan 
zorgen. Dan zijn we minder afhankelijk van 
giften uit het buitenland. Er staan nu drie 
wasmachines en twee drogers. De klanten 
worden ontvangen door patiënt Efraín en 
een moeder, doña Vilma. Zij krijgen daar 
een kleine vergoeding voor maar het liefst 
zouden wij hen een vaste baan aanbieden. 
Ze doen het geweldig. Het bezoekersaan-
tal van de wasserette valt tot nu toe helaas 
tegen. Hopelijk wordt dat binnenkort beter 

door de prachtige posters die professionals 
in Nederland gratis voor ons hebben ont-
worpen en gedrukt.

Moeilijk maar draaglijk
Het pand waar Cuenta Conmigo gebruik 
van maakt is in 2009 door een Nederlandse 
familie beschikbaar gesteld, maar vanaf 
2014 moet er huur worden betaald. 
‘We willen het huis graag kopen, het kost 
ongeveer dertigduizend euro.’ 

Van der Geest kijkt terug op wat er sinds 
2005 allemaal bereikt is. ‘Het is geweldig 
dat de mensen van Cuenta Conmigo zelf 
nieuwe dingen bedenken. Ze hebben een 
radioprogramma geregeld, onderhouden 
contacten met andere organisaties. 
Ze zitten in een commissie van afgevaar-
digden van organisaties die zich met ge-
zondheidszorg bezighouden en vertegen-
woordigen daar de patiënten met een psy-
chiatrische achtergrond. Waar vroeger niet 
over of met de patiënten werd gesproken, 
waar men zich schaamde, helpen ouders 
nu andere families.’

De Mat in Nicaragua
Het geld van de prijs gebruikt Cuent Con-
migo voor de begroting van 2014. 
‘We willen zelfstandiger worden, onze 
werkwijze en de effecten van psychiatri-
sche thuiszorg naar buiten brengen, be-
leidsmakers met ons werk in aanraking 
brengen en het netwerk van familieorga-
nisaties in Midden Amerika helpen ont-
wikkelen. Ook willen we de training Inter-
actievaardigheden introduceren. Bas van 
Raaij van bureau De Mat helpt ons de cur-
sus aan te passen aan de situatie in Nica-
ragua. Met die 5000 euro kunnen we een 
heel jaar draaien!’
Een verdiende prijs. ‘Un premio mere-
cido!’

Informatie: www.cuentaconmigo.info

Wilt u Cuenta Conmigo steunen? 
Dat kan via een donatie op rekeningnummer: 
BIC: INGBNL2A of IBAN: NL98INGB 0002783514,
onder vermelding van ‘Cuenta Conmigo’.

Werknemers, vrijwilligers en cliënten voor het huis van Cuenta Conmigo 


