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als Hij zegt dat we moeten
gaan, ben ik de pisang.
Ze hebben een intensieve baan. Hij als verslavingsarts, zij
als arts voor mensen met een verstandelijke beperking.
Tel daar vier jonge kinderen bij op en het is wel duidelijk
dat Leendert en Lida over veel organisatietalent moeten
beschikken. Temeer als je beseft dat zij zich ook al jaren
inzetten voor zorgbehoevenden in Bangladesh.

TEKST RUBEN HADDERS

I

k ontmoet hen in een hip koffietentje in
het gemoedelijke centrum van Drachten.
Zo kan die cadeaubon die ze een jaar
geleden kregen nog nét op tijd verzilverd
worden. Koffie uitjes doen ze eigenlijk
nooit. Als ze al tijd hebben, zijn ze bezig
met ideeën voor het LAMB Hospital in
Bangladesh. Dit christelijke ziekenhuis
bezoeken zij meerdere malen per jaar als
returning professionals via Interserve. Afgelopen zomer zelfs met het hele gezin.

en ervaring te kunnen delen in Bangladesh.
“Ik heb gebeden voor een contract van 18
uur en dat ook gekregen”, vertelt Leendert
glunderend. Het is nu precíes zoals hij het
graag zou willen. Zonder adempauze -

bewuste keuze

Hoe krijgen ze dit allemaal georganiseerd
zonder af te stevenen op een burn-out?
“Praktisch gezien was het voor ons gezin
eigenlijk relaxter in Bangladesh”, vertelt
Lida. “Daar hadden we elke dag huishoudelijke hulp en een au pair voor de kinderen. En we woonden op hetzelfde terrein
als waar we werkten. Voor de rust zouden
wij dus eigenlijk daar moeten zijn! Nu
combineren we meerdere dingen tegelijk.
We zijn bezig met Bangladesh, maar ook
met ons drukke gezin en ons werk hier.
Dat maakt het wel intensief.”
Het is een bewuste keuze geweest: allebei
een parttime baan om daarnaast hun kennis
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“ik heb ADHD, ik vind het alleen maar
handig” – legt hij uit hoe hij gedurende
veertig weken een extra dag werkt, zodat
hij genoeg compensatie-uren opbouwt om
drie maanden per jaar vrij te kunnen zijn.
Die tijd gebruikt hij dan om Bengaals te
leren of op de kinderen te passen, zodat
Lida naar LAMB Hospital kan gaan. Daar
zet zij zich in voor de zorg aan verstandelijk
beperkte kinderen en volwassenen.
Een jaar geleden was Leendert zelf drie weken in Bangladesh om zich te verdiepen in
de regionale verslavingszorg en psychische
gezondheidszorg om hier in de toekomst
ook zelf aan bij te kunnen dragen.

‘Het is een bewuste keuze
om parttime te werken
en zo te kunnen helpen
in Bangladesh’
diepe angst

Met hun salaris kunnen ze grotendeels het
werken in Bangladesh bekostigen. Maar
waarom gaan ze er niet gewoon wonen?
Het land kent nauwelijks specialistische
artsen zoals zij. En er is werk genoeg. “Ik
ben bang dat ik zal omvallen”, zegt Leendert. De fonkeling in zijn ogen is opeens
verdwenen. Om in Bangladesh te wonen en
werken ziet hij nog wel zitten, maar alleen
al de gedachte aan de terugkeer naar Nederland roept een diepe angst bij hem op.
“Ik vraag mij af of ik dan nog ergens aan de
bak kom, of ik wel weer een huis kan vinden... In mijn werk als verslavingsarts zie ik
gewoon te veel mensen die door werkloosheid in de kreukels zijn geraakt.”

Leendert weet hoezeer Lida’s hart uitgaat
naar Bangladesh. “Als we elkaar niet
hadden leren kennen, had Lida er allang
gezeten. Dus ik heb altijd gezegd: ik ga
voor jou naar Bangladesh. Maar het is
ondertussen ook wel mijn passie geworden. Als Lida nu zou wegvallen, zou ik
ermee doorgaan.”
Ze staan er dus heel verschillend in. Hoe
gaan ze hiermee om? Lida: “Door goed
naar elkaar te luisteren. Als bij Leendert
de stress oploopt, werkt dit door in onze
relatie. Dat willen we voorkomen. Voor
nu is het voor ons gezin dus beter om het
zo te doen. Praktisch denk ik soms: als
ik de taal wil leren, moet ik daar gewoon
een jaar zitten. Maar Leendert heeft nu
nog niet het idee dat dat de bedoeling is.”
Leendert licht hun verschillen toe met
een vergelijking: “Je hebt van die eucalyptusbomen, die kunnen heel snel groeien. Dat is Lida. Ik ben een olijfboom.
Zet je mij ergens neer, dan groei ik traag.
Maar als ik eenmaal sta, blaas je mij niet
zomaar om.”
vinger in de pap

Toch hebben ze er wel over nagedacht
om naar Bangladesh te verhuizen. Ze
bezochten zelfs een informatiedag voor
gezinnen die zich voorbereiden op een
vertrek naar het buitenland. “Het was
echt een hele goede dag!”, lacht Leendert.
“Conclusie: ik ga dus écht niet voor een
lange termijn uitzending. Dat zeg ik nu hè?
Maar uiteindelijk heeft de grote Baas daarboven de dikste vinger in de pap. Als Hij
zegt dat we moeten gaan, ben ik gewoon
de pisang.”

shift.

FOTO'S LEENDERT EN LIDA IN
BANGLADESH, WAAR ZIJ ZICH
INZETTEN VOOR VERSLAVINGSZORG
EN MENSEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING.
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“Als het er op aan komt heb ik ook echt
wel de bereidheid om te gaan. De nood
is daar namelijk zó verschrikkelijk hoog.
Neem bijvoorbeeld de psychosociale hulp-

‘Ik heb ADHD, maar
ik vind het alleen
maar handig’
verlening. Nederland telt 3.750 psychiaters. In de regio waar LAMB Hospital
gevestigd is, zijn dat er 10. Terwijl daar
net zoveel mensen wonen als in Nederland. Mensen met psychische stoornissen
worden daar bewerkt met stokken! Een
jongen met een depressie heet bijvoorbeeld
Osama en dan zegt zijn tante: misschien
heeft zijn naam hem wel vervloekt. Dat

is uitermate pijnlijk! Ja, ik loop over van
bereidwilligheid. Daar zal het echt niet
aan liggen.”
Ik ben dan ook benieuwd waar Leendert
en Lida over 5 jaar zullen staan. “Ja, ik
ook wel”, zegt Leendert. “Het zou mij
niet verwonderen als we dan weg zijn.
Lida, verbaasd: “Dat is de eerste keer dat
hij dit zegt!”

Vacature kinderarts.
LAMB Hospital heeft momenteel
7 medische vacatures. Het is
onder meer op zoek naar een
kinderarts of senior trainee
om de huidige kinderarts te
ondersteunen. Kijk op pagina 31
voor meer vacatures.

returning professional iets voor jou?
Heb je belangstelling voor zending, maar ben je gebonden aan vaste verplichtingen zoals een
baan, gezin en/of hypotheek? Heb je een soepele verlofregeling of ben je met pensioen? Dan is een
uitzending als Returning Professional via Interserve iets voor jou!
returning professionals zijn:
• beroepskrachten die bij herhaling hun expertise, werk- en levenservaring kunnen aanbieden
• beschikbaar voor een specifieke taak die zij bij voorkeur op dezelfde locatie kunnen uitvoeren
Denk aan onderwijs, administratie, begeleiding bij zorg-, gezondheids- en technische projecten
• beschikbaar vanaf 6 weken tot ongeveer 6 maanden per jaar
• bereid eerst uitgezonden te worden voor minimaal vier maanden en daarna beschikbaar vanaf
6 weken tot ongeveer 6 maanden per jaar
Kijk voor meer informatie op onze website www.interserve.nl.
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chotpoti uit

bangladesh
STREET FOOD WAAR LEENDERT
EN LIDA OP ELKE STRAATHOEK
VAN KUNNEN SMULLEN

BEREIDING
4 personen

Snij de aardappelen in blokjes. Snipper de uien
en bak deze in wat olie samen met de kurkuma,

INGREDIËNTEN
2 uien | 2 eetl. olie | 2 blikken kikkererwten
à 400 gram | 2 medium aardappelen | 1 blik
tomatenblokjes | 2 theel. gemalen komijn |
½ theel. cayennepeper of chilipoeder | 2 eetl.
tamarindepasta of 3 eetl. citroensap | ½ theel.
kurkuma | zwarte peper en zout | half bosje verse
koriander | 2 eieren | ½ komkommer

komijn, cayennepeper/chilipoeder, zwarte
peper en wat zout. Voeg de aardappelstukjes,
de uitgelekte kikkererwten, tomatenblokjes
en tamarindepasta toe en kook alles tot de
aardappels gaar zijn. Voeg eventueel wat water
toe. Snij ondertussen de komkommer in stukjes.
Kook de eieren hard en snij deze in vieren.
Schep de chotpoti in vier borden en garneer
met koriander, ei en komkommerstukjes.
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