Mogelijkheden die Hartenboeren
biedt aan politiemensen:
Koken

In de keuken verspreiden zich geuren van
groenten en kruiden uit de moestuin want de
lunch bereiden we samen. De een kookt graag,
de ander dekt liever de tafel. Samen eten werkt
verbindend.

Creativiteit
Wij zijn Peter Timmermans, hoofdagent bij Politie
Oost Brabant en Angelique Verhoeven, zijn partner.
Wij hebben samen 3 kinderen; Sam, Puk en Jip. Wij
zijn initiatiefnemers van het plan dat is vormgegeven
in deze krant.

Wij zijn Hartenboeren.

hebben. Het is fijn om je verhaal te kunnen doen tegen
iemand die vertrouwd is met het werkveld en tegelijkertijd in ‘beweging’ te zijn. In een veilige sfeer praten
met een ervaringsdeskundige draagt bij aan een herstelproces..
Wat het effect van Hartenboeren precies is, verwoorden collega’s het beste, door het delen van hun eigen
ervaringen verderop in deze krant.
Gaandeweg raakten steeds meer politiemensen, collega’s, partners en oud collega’s betrokken bij het werk
wat we doen. Mensen worden geraakt door de eenvoud
en de oprechte betrokkenheid naar elkaar. Ze bieden
een helpende hand of wijzen collega’s op het bestaan
van Hartenboeren en het belang ervan. Dit zijn onze
ambassadeurs die we een warm hart toedragen en
waar we trots op zijn! Dit is de kracht van verbinding!

Uit eigen ervaring weten we dat er periodes in je leven
kunnen zijn dat je uit balans kunt raken en dat de natuur een helende werking heeft. Samen met een collega maakten we een film over deze ervaringen. Hierin
laten we zien hoe we er toe kwamen om collega’s te
gaan helpen èn iets terug te doen voor Moeder Natuur.
De film is te zien op www.hartenboeren.nl.
We lieten de film in juni 2015 zien aan de eenheidsleiding in Oost Brabant. Geraakt door het verhaal werden
we twee weken later uitgenodigd om ons plan verder
toe te lichten en concreet te maken. Kort daarna ontvingen we de eerste collega’s in onze huidige moestuin in Kaatsheuvel. Wat voor ons destijds heilzaam
was, bleek ook voor anderen te werken.

Dat deze betrokkenheid en steun er is voor de collega
die het nodig heeft is niet alleen winst voor hem of
haar, het is ook winst voor de politieorganisatie. Onder
meer door Hartenboeren keren collega’s weer terug
naar de werkvloer.
Het ambassadeursschap betekent voor de een; een
luisterend oor bieden aan iemand die dat nodig heeft
en de ander biedt hulp bij het vormgeven van de stichting. Hartenboeren is immers een stichting in wording. Zo krijgen we op dit moment computerhulp,
hulp bij de boekhouding en bij allerlei voorkomende
financiële vragen. Dit sterkt ons om de volgende stap
te gaan zetten om Hartenboeren tot een stichting te
vormen.

We bieden een veilige omgeving in de natuur waar collega’s hun werkervaring een plek kunnen geven. De
eigen regie staat centraal en dit gaat vaak samen met
de werkzaamheden, die hier door de seizoenen heen,
te doen zijn.

We zijn ontzettend dankbaar voor de geboden hulp
en zijn ons er van bewust dat de verbinding ons allemaal sterker maakt. We hebben elkaar nodig. Er zijn
nog wensen op het gebied van ondersteuning zodat
wij ons volledig kunnen inzetten voor de collega’s die
onze tuin bezoeken. Te denken valt daarbij aan hulp in
de moestuin, schoonmaken en office ondersteuning.
Daarnaast gaan we ons de komende tijd verdiepen in
de mogelijkheden op het gebied van crowdgiving.

De kracht van het project is dat je als mens de rust
en de ruimte krijgt in de natuur om jezelf te helen of
je kracht te hervinden. Als mens zijn we gelijkwaardig aan elkaar en van daar uit werken we. Je bent hier
onder collega’s die vaak aan een half woord genoeg

In september 2017 verhuizen wij van onze moestuin in
Kaatsheuvel naar een nieuwe locatie in de Moer. Ook
deze locatie is gelegen in een rustige en bosrijke omgeving. Hier kunnen we ons werk de komende jaren
voortzetten.

Ieder mens kan creëren. De één wordt blij van
schilderen en de ander werkt graag met hout of
klei. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontdekken we gaandeweg wat bij jou past.

Meehelpen in de moestuin

Zaaien, wieden, planten, oogsten....in een moestuin is altijd wat te doen. De voldoening van het
zelf oogsten en op een eerlijke manier tuinieren
dat geeft meer smaak aan je eten.

Contact met dieren

Het verzorgen van dieren werkt geluksbevorderend. Huishond Juul bijvoorbeeld, heeft al menig hart gestolen en gaat aan je voeten liggen
als hij vindt dat het nodig is.

Ademhalingsoefeningen en Stilte oefeningen

Deze oefeningen kunnen er aan bijdragen dat je
jezelf meer tot rust brengt.
Wil je op de hoogte blijven van
alle ontwikkelingen of iets doen?
www.hartenboeren.nl - facebook/Hartenboeren
info@hartenboeren.nl - 06-21896935

Hoe herken je PTSS
bij je partner thuis?

is er voor politiemensen

Hartenboeren werkt preventief
Het verwerken van gebeurtenissen is intensief en vraagt tijd en
aandacht om het vertrouwen in jezelf en in je omgeving weer op te
bouwen. Tijdens zo’n proces ben je veel in je hoofd bezig. Hartenboeren richt zich juist op het aarden en in beweging komen. Bovendien ben je hier onder collega’s die vaak aan een half woord genoeg
hebben.

Wist je dat...
...Hartenboeren onderdeel van
je re-integratie kan zijn?
...een bezoek aan Hartenboeren
in diensttijd is.
...kilometers kunnen worden
gedeclareerd

Een bezoek aan Hartenboeren kan preventief werken door bijvoorbeeld in alle rust met betrokken collega’s te reflecteren op een gebeurtenis, kan worden voorkomen dat situaties zich opstapelen.

Een moeilijke vraag. Niet iedereen met PTSS heeft dezelfde symptomen. De omstandigheden zijn bij iedereen
anders. Hoe herken je dan dat je partner mogelijk PTSS
heeft?
Toen ik mijn man leerde kennen kon ik hem omschrijven als een sociale en spontane man. Verder was hij zeer
ondernemend. Tijdens het werk was hij vrij hard, maar
in privésfeer zag ik dat hij ook een hele gevoelige kant
had, huilen deed hij alleen niet. We waren echte maatjes
van elkaar.
Als ik achteraf naar ons huwelijk kijk, besef ik me dat we
eigenlijk in een sneltrein hebben gezeten. We moesten
samen veel hindernissen nemen in korte tijd, in combinatie met een geestelijk zware baan. We zijn elkaar
uiteindelijk voorbij gelopen. We dachten van elkaar: “Jij
staat nog overeind, dan ik ook.”

Maak je vanuit of tijdens je politiewerk een stressvolle periode door?
Werkgerelateerde trauma’s kunnen een diepe impact hebben op je privéleven maar uiteraard ook op jou als politieprofessional. Wanneer het
door de mentale en fysieke stress niet goed met je gaat dan raakt dat
– naast jezelf – ook je partner, kinderen, familie en vrienden.

Ergens in deze periode zag ik ook dat zijn gedrag wat
begon te veranderen. Ik merkte dat hij steeds onrustiger werd. Altijd bezig, maar weinig afmaken. Elke keer
kwam er weer wat nieuws en had dat weer voorrang. Het
andere bleef dan vaak liggen of werd half afgemaakt. Hij
kon ook niet even lekker buiten zitten om te genieten
van het mooie weer.

Iedereen binnen de politieorganisatie kan dan bij Hartenboeren terecht. Hartenboeren biedt plaats aan mensen die langdurig ziek of
burn out zijn, met post traumatische stress stoornis klachten te maken
hebben en/of na een (aantal) heftige ervaring(-en) tijdens de dienst
even op adem willen komen… met betrokken collega’s

Vervolgens merkte ik dat hij steeds meer de grens opzocht en daar op een gegeven moment ook overheen
ging. Ik vroeg hem wat de reden was en hij zei dat hij
zijn eigen grens niet meer kende. Waarom dit zo was kon
hij mij niet vertellen.

Stressvolle periode tijdens je politiewerk

Veel gehoorde klachten kunnen zijn:
Woedeaanvallen, verdriet, eenzaamheid, angst, slaapproblemen, overmatig transpireren, tobben, frustratie, dromen, onbegrip in de omgeving en/of (vage) lichamelijke klachten.

Hoe herken je PTSS
bij je politiecollega?
"Soms zie je aan collega's, die na
een situatie op straat, terug op het
bureau komen dat hetgeen er op
straat gebeurd is heel veel indruk
heeft gemaakt. Ik vind het moeilijk
om het juiste moment te vinden om
er naar te vragen."
"Ik heb besloten om mijn nare ervaringen op straat, te delen met mijn
collega's. Door hen te vertellen
over de incidenten die op mij veel
indruk hebben gemaakt en waar ik
last van had, ontstonden er mooie
gesprekken en meer wederzijds
begrip. Sommigen boden mij aan
om werkzaamheden te verrichten
op straat, die mij wat meer op de
achtergrond plaatste, meer in de
luwte."
"Ik zie aan mijn collega dat zij
heel moe is. Voorheen was het een
spontane, opgeruimde meid maar
de laatste tijd is ze opvallend stil.
Ze is in een korte tijd bij veel heftige incidenten betrokken geweest."

quotes van
diverse politiecollega’s

Hij sloot zich voor me af en was snel aangebrand. Ik
vroeg vaak aan hem of het wel goed ging met hem en of
hem iets dwars zat. Ik wilde zo graag weten wat er speelde, maar het was net alsof ik tegen een stalen plaat aan
het praten was. Vaak hoorde hij mij ook niet of wilde hij
mij niet horen. Een goed gesprek was dus niet mogelijk.
Hij wilde zijn gevoelens niet met mij delen.
Mijn man sliep ondertussen ook erg slecht. Hij woelde
veel en was heel vroeg wakker. Hij gaf aan de slaap niet
meer te kunnen vatten.

				

Wat heeft hartenboeren voor ons betekent?

Peter en Angelique weten een dusdanig programma aan te bieden waardoor mijn man meer
tot rust kwam, dit kwam de thuissituatie ook ten
goede.
Ze hebben meegeholpen om mijn man te leren
praten over zijn gevoel. Hierdoor werd de drempel om met mij als partner te praten, lager. Hij
kwam met meer energie thuis na een dag bij
Hartenboeren. Het daar zijn, heeft mijjn man als
zeer prettig ervaren. Er is geen “moeten”. Ik, als
partner, voelde me altijd erg welkom. Als partner
krijg je ook het nodige voor je kiezen als je man
thuis zit met PTSS. Af en toe aarden en dingen
van je afpraten werkt heel ontspannend.

Mijn politieman
Ik weet niet wat jij ziet
maar ik zie hem,
stuk van verdriet
Gebroken, geknakt
door de maatschappij
in de pan gehakt
Hij biedt rust,
een luisterend oor
Orde!
Maar iedereen flipt door,
en door, en door
Gekke menigte,
onrust in de wijk,
harde klappen,
een grote bek
De Heksenketel wordt te gek!
Kogels vangen, boetes schrijven
Aan de stok met asociale wijven
Iedereen aan de pillen
Kinderen die gillen
Overal sirenes
Niet meer te houwen…
Hij verliest zijn zelfvertrouwen
Maatschappij
Wat doe je met die vent van mij?
Ik weet niet wat jij ziet
maar ik zie mijn man
stuk van verdriet

Hartenboeren wordt gesteund door de
Eenheidsleiding van politie Oost Brabant.
De Hartenboerenkrant is mede mogelijk gemaakt
door een gift van de personeelsvereniging
van de meldkamer Zeeland-West Brabant.

De grootste schatten ontdek je op de plekken waar je
struikelt en wat ben ik uiteindelijk gestruikeld.
Uitgebrand en opgebrand is de letterlijke vertaling
van een burn-out en zo voelde het voor mij ook.
De mooiste, meest memorabale en ontroerende gebeurtenis van mijn leven, de geboorte van mijn dochter, werd al snel opgevolgd door een emotionele wervelstorm.
Mijn echtgenote Michelle bleek onderhevig aan een
post-natale depressie. Ons dochtertje Terra Aïcha
kwam op 22-8-2016 met behulp van een keizersnee
ter wereld. Een wonderlijk schepseltje. Wij beschouwen haar als ons stukje levende aarde en haar gegeven namen zijn dus zeer toepasselijk.
Ik was tot tranen van geluk toe ontroerd. Maar Michelle kon niet putten uit die diepe connectie tussen
moeder en kind. De zogeheten roze wolk die in onze
maatschappij als vanzelfsprekend wordt ervaren. De
dubbele zorg voor Michelle en onze dochter kwam op
mijn schouders terecht. Die eerste maand als prille
papa sliep ik nagenoeg niet. Waar Michelle niet op
een roze wolk terechtgekomen was, straalde de zon
in mijn beleving zelfs roze stralen uit. Na 9 maanden
op de zijlijn te hebben gestaan was ik blij dat ik nu
eindelijk voor Michelle en onze dochter kon zorgen.
En dus trapte ik volledig in mijn van nature aanwezige valkuilen. De man met de welbekende hamer ben
ik niet alleen tegengekomen. Nee, die man heeft me
helemaal afgebroken.Uitputting, als gevolg van extreem slaapgebrek, heeft me uiteindelijk genadeloos
ingehaald.

Op de klim naar de top van herstel kwam ik Hartenboer Peter Timmermans tegen. Ondanks het feit dat
ik op de hoogte was van het bestaan van Hartenboeren en hun unieke visie en missie qua hulpverlening
werd ik daar pas aan herinnerd op het moment dat ik
Peter weer zag.
“Door mij te laten ervaren
dat het dagelijkse juk van moeten en verplichtingen
bij Hartenboeren niet nodig is.”
Inmiddels beschouw ik mezelf een ware Hartenboer
en ik heb voor mijzelf als doel gesteld om het gedachtengoed achter Hartenboeren en de missie van Angelique en Peter waar mogelijk maximaal te ondersteunen.
De schatten waar ik in de eerste zin aan refereerd heb
ik zeker ontdekt. Mijn dochter is namelijk het meest
betoverende en allerliefst wat mij is overkomen. Ze is
de grootste en meest ravissante rijkdom die een papa
zich maar kan wensen en alle beproevingen waard.
Daarnaast vormen mijn Hartenboerenervaringen en
mijn persoonlijke reis vanuit een diep uitgebrand dal
ook prachtige levenslesjuweeltjes.
Danny Omar Cherkaoui Nahi
Operationeel expert GGP

Hoe heeft Hartenboeren mij geholpen?

Ik heb last van een langdurig PTSS
Het laatste incident, zeg maar de druppel, was in
1992. Hierna van de ene psycholoog naar de andere
en verschillende therapieën, maar niets hielp. Jarenlang op je tenen lopen om het bij te kunnen houden
en vooral de indruk wekken dat het goed gaat met
je. Tot de Knock Out komt. De laatste 4 jaar ging het
steeds slechter tot ik in een totaal isolement raakte.
Zo depressief als een ui door alle herbelevingen, vermoeidheid, gebrek aan energie, vergeetachtigheid,
chagrijn, opvliegendheid en totale uitzichtloosheid.
Toen werd ik gewezen op Hartenboeren door Ton Buijs. Hij
vertelde, heel enthousiast over
dit project. Ik dacht; “ja ja, dat
zal allemaal wel, ik ga wel een
keer kijken.” Maar Ton hield vol
en om er vanaf te zijn ging ik
een keer mee. Hier begon een
ommekeer voor mij. Ik kwam in
een warm bad terecht. Peter en
Angelique lieten me mijn verhaal doen. Er volgde geen wijze
raad, geen veroordeling, kortom
ze lieten me in mijn waarde en
waren oprecht geïnteresseerd in
de mens achter mij. Na het intakegesprek kreeg ik het gevoel, daar wil ik wel naar
toe gaan en ben ik naar Hartenboeren gegaan.
Op mijn eerste bezoek werd me gevraagd wat ik het
liefste wilde doen tijdens mijn bezoeken. Nou gaat
het lopen niet zo lekker, dus je bent wat gebonden.
Ik heb jaren geleden wat spullen gekocht om te gaan
schilderen en dacht “dat zou ik wel willen.” Voor ik
kon knipperen met mijn ogen lag er een schildersdoekje, kwasten en verf op tafel.

Hoe heeft Hartenboeren mij geholpen? Door
mij therapie, die geen therapie is, aan te bieden. Door mij te laten ervaren dat het dagelijkse juk van moeten en verplichtingen bij
Hartenboeren niet nodig is. Door mij dichter
bij de essentie van de natuur en het creatieve
hart van de mens te brengen. Hierdoor ben
ik sneller in staat geweest terug te klimmen
in mijn persoonlijke en professionele zadels.
Daar ben ik Peter en Angelique en alle andere
unieke en mooie Hartenboeren eeuwig dankbaar voor. Èn Juul, niet te vergeten.

Voor als je veel voor je kiezen

krijgt tijdens je politiewerk...

En toen moest ik wel (zonder dwang hoor, het motto is, alles mag en niets moet). Ik heb een voorbeeld
gezocht op internet en ben aan de gang gegaan. Het
enthousiasme van Angelique gaf me een kik. Ik kan
weer wat en het werd ook nog een leuk schilderijtje.
Ik merkte dat ik onder het schilderen mijn hoofd aan
het leegmaken was. Nou heb ik nogal een groot hoofd,
dus er zal heel veel geschilderd moeten worden wil
dat helemaal leeg komen, maar ik had weer een doel.
Ik mocht het meenemen naar
huis, maar dat vond ik lastig. Ik
wilde graag iets terug doen. Dus
heb ik het via face book gedeeld
en te koop aangeboden. Een lieve vriendin heeft het schilderijtje gekocht en de opbrengst
heb ik uiteraard aan Hartenboeren geschonken. Heel langzaam
komt er een deel eigenwaarde
en zelfvertrouwen terug en ten
slotte denk je de dag van te voren; “Oh leuk, morgen weer naar
Hartenboeren.” Natuurlijk heb
ik nog bergen met problemen,
maar er is een doorbraak in mijn
negatieve patroon.
					

Frans

Hartenboeren
“Het is zo eenvoudig, dat het uniek is. Peter en
					
Angelique zijn zo ‘normaal’ dat ze bijzonder
zijn. De bezieling, de belangeloosheid, kortom
het zijn heel erg lieve en betrokken mensen.
Zij kunnen nog veel betekenen voor anderen.”

“Hier ben je onder collega’s die weten waar
jij het over hebt en die vaak aan een half
woord genoeg hebben”.
“Bij Hartenboeren wordt niks
gevraagd, je mag er gewoon zijn
en als je zelf wilt praten, dan doe je dat”.

“Ik geloof er echt in. Zo geweldig dat de politie dit doet”.

Ik ben weer aan het werk, nog niet volledig. Ik
hoop me dat wel weer gaat lukken. Ik gebruik
Hartenboeren om mijn herstel te bevorderen”.

“De mens staat centraal”.
“Het gaat juist niet over mijn ziekte”.

Hartenboeren - www.hartenboeren.nl - facebook/Hartenboeren- info@hartenboeren.nl - 06-21896935

