
De afgelopen maanden was
er ook politiek veel te doen over
de nieuwe vestiging, omdat en-
kele partijen niet nog meer ’on-
gezonde eetzaken’ wilden heb-
ben en zeker niet in het cen-
trum. Maar tegen de vestiging
in de al jaren leegstaande ruim-
te onderaan de roltrap in het
stadshart, kon niets worden in-
gebracht.

De afgelopen weken is hard
gewerkt aan de verbouwing,
waarbij voor een strak jaren 60-

interieur is gekozen. Ook werd
personeel aangetrokken en op-
geleid. Zo is de zaak op tijd inge-
werkt voor de toeloop tijdens
de Dam tot Damloop komend
weekend. Franchisenemer Pe-
ter de Groot, ooit in zijn school-
tijd al bij de fastfoodketen be-
gonnen, is blij met de nieuwe
zaak met 205 zitplaatsen. Het
pand is gasloos en voorzien van
groene energie, een warmtete-
rugwinsysteem om met keu-
kenwarmte de lobby te verwar-
men, energiezuinige friteuses,
waterbesparende urinoirs en
ledverlichting. De Groot is ook
de uitbater van het filiaal in de
Stormhoek. Bij de gemeente
ligt nog de aanvrage voor een
filiaal in Wormerveer.

McDonald’s in centrum
Zaandam open
Zaandam ■ De nieuwe
McDonald’s in het centrum van
Zaandam is dinsdag openge-
gaan. Het is de derde Mac in
Zaandam (al bij het ZMC en
Stormhoek) en er ligt nog een
aanvraag voor Wormerveer.

Het interieur van de nieuwe Mc. FOTO PR

Zaandam ■ Het is een typische
portiekflat waar hij op de derde en
tevens bovenste verdieping woont.
Voor de deur een breed plantsoen
met een grote boom. Op de hoek
van het Lijns Tewisz Roggeplein
spelen kinderen bij de school bui-
ten. „Ik hoor ze wel, maar heb er
geen last van. Het is verder een
rustig buurtje. Deze buurt had ik
ook als voorkeur aangegeven om-
dat ik dan makkelijk bij het Penne-
mes ben, de kerk en Leviaan bij het
Zaans Medisch Centrum. Ik heb
wel een tijdje moeten wachten,
maar het is gelukt”, vertelt Jelle
Breevaart (28) op een rustige toon.

Bij binnenkomst vraagt hij direct
wat het bezoek wil drinken. De
woning is strak ingericht, met
witte muren en zwarte luxaflex.
„Ik heb het zelf ingericht, maar
mijn ouders zijn twee weken lang
bezig geweest om de woning op te
knappen. Schilderen, laminaat

leggen en dergelijke. Het zijn de
liefste ouders die je je maar kan
wensen. Zoveel liefde geven zij. Zij
zijn er ook trots op dat ik uit de
crisis ben gekomen en nu zelfstan-
dig woon.” In het raamkozijn staan
de familiefoto’s. Hij heeft ook een
broertje en een schoonzus.

Geen tv
In de woonkamer geen televisie en
ook geen computer. Wel een mo-
biele telefoon waarop hij ook zijn
mail kan lezen. Aan televisie heeft
hij geen behoefte. De tijd die daar-
mee verloren gaat, besteedt hij
liever aan andere dingen zoals
vrijwilligerswerk en zijn geloof.
„Iedere dag help ik aan het eind
van de ochtend met het rondbren-
gen van de maaltijden in het Pen-
nemes. Ik breng er ook koffie rond,
bezoek bewoners en help met de
oecumenische kerkdienst. Ik doe al
tien jaar vrijwilligerswerk en dat
zal ik de rest van mijn leven ook
blijven doen. Ik leef van een uitke-
ring en leef heel zuinig, dus dat
gaat goed. Er is geen druk vanuit
de uitkeringsorganisatie om een

vaste baan te zoeken. Ze weten hoe
mijn gezondheidssituatie is en
vrijwilligerswerk is goed voor mij”,
formuleert hij heel overdacht. 

Structuur. Daar draait het om bij
hem. En dat is niet zo vreemd,
want mensen met autisme hebben
daar behoefte aan. Die diagnose
werd op zijn twaalfde gesteld. Op
de basisschool in zijn woonplaats
Wormerveer was dat nog geen
probleem, maar op de middelbare
school wel. De overgang naar het
Bertrand Russell was groot. „Er is
minder structuur. Het vraagt meer
van je vermogen om jezelf te red-
den. De school wist dat ook en
lange tijd ging het wel, maar in het
eindexamenjaar van het vwo ging
het mis. Ik werd ziek, geestesziek.
Ik heb aanleg om ziek te worden,
om in de war te raken. Maar op
mijn 17e in dat examenjaar sloegen
de stoppen door”, weet hij nog als
de dag van gisteren.

Achterdochtig 
Voor een buitenstaander is het
moeilijk te begrijpen wat zich dan
in zijn hoofd afspeelde, maar hij

doet een poging. „Ik was daarvoor
wel eens in de war, maar ging
steeds meer onsamenhangend
denken, context blind, dingen
veronderstellen die niet waar zijn.
Dat kan je dan beangstigen. Alsof
je in een andere wereld leeft. Het is
alleen denken, het is niet dat ik
dingen zie. Als dan de stoppen
doorslaan, ben je bang dat de men-
sen die er om je heen zijn, niet het
beste met je voor hebben. Je wordt
achterdochtig.”

Maar op dat moment woonde hij
net als andere scholieren gewoon
thuis. „Toen het in november mis-
ging, was thuis niet meer veilig.
Het heeft mijn ouders veel verdriet
gedaan dat ze mij toen niet konden
helpen. Ze hebben me altijd ge-
steund, maar in die tijd werd ik
opgenomen in een psychiatrisch
kinderziekenhuis. Met medicatie
en therapie was ik na twee maan-
den uit de crisis. Maar dat heeft
zoveel energie gekost.” 

Weer bij ouders
Toen hij weer bij zijn ouders ging
wonen, heeft hij bij een speciale
school in Amsterdam zijn havodi-
ploma gehaald en enkele vakken
op vwo-niveau. Daarna verhuisde
hij naar een woonlocatie van Levi-
aan in Zwaag voor jongvolwasse-
nen met psychische kwetsbaarhe-
den als autisme. Daar heeft hij
bepaalde vaardigheden geleerd. Na
5,5 jaar had Jelle zichzelf weer op
de rit en kon hij inwonen bij Pen-

nemes. Dat is een zorginstelling
voor ouderen in Zaandam, eigen-
lijk niet voor een jongere. Maar hij
kon daar toch komen wonen en
meteen vrijwilligerswerk doen.
„Heel leuk werk en hele lieve men-
sen die daar wonen. Ik woonde
daar dankzij bemiddeling van
Leviaan en werd daar ook door
Leviaan begeleid.”

Inloop
Drie jaar heeft hij daar gewoond,
tot de begeleiders van Leviaan
vonden dat hij toe was aan een
zelfstandige woonruimte. „Ik heb
mijn angsten een plek gegeven en
ben zo stabiel dat ik in aanmerking
kwam voor een eigen woning. Ik
krijg nog wel ambulante begelei-
ding van Leviaan. Dan komt ie-
mand langs om met mij te praten.
Verder eet ik elke dag bij de inloop
van Leviaan, dat is vlakbij het
ZMC.”

Opvallend in zijn woning is de
bijbel die op tafel ligt en een grote
kaars die in de hoek staat. „Elke
dag doe ik bijbelstudie en ik bid
veel. Wel een uur per dag. Hoe dat
zo is gekomen? Mijn ouders zijn
niet kerkelijk. Maar wanneer je in
zo’n diepe crisis zit, dan ga je
vraagtekens stellen bij de zinge-
ving van de wereld en het leven. Ik
heb alle belangrijke geloven bestu-
deerd en kwam bij het christelijke
uit. Ik geloof in Jezus. Het gezag in
de leer vind ik wel belangrijk,
naast tradities. Bij de katholieke

kerk heb ik dat gevonden. Het is
belangrijk dat de paus en de bis-
schoppen zich uitspreken over
zeden en het geloof. Dat ze die
autoriteit hebben.”

Die bekering betekende ook dat
hij zich heeft laten dopen. Hij
brengt ook huisbezoeken en leest
met mensen uit de bijbel. Zelf
priester worden kan helaas niet.
Zijn gezondheid is daarvoor een
probleem. 

Maar hij kan ook slecht overweg
met stress en verandering. Vaste
dagelijkse dingen zoals helpen bij
Pennemes, eten bij Leviaan, bidden
en naar de kerk gaan. 

Niet elke zondag, nee, iedere dag

gaat hij naar de kerk. Bij de Sint-
Bonifatiuskerk bij hem in de buurt
kan dat nog. „Om 9 of 19 uur. Daar
komen tussen de vijf en tien men-
sen op af. Wekelijks ga ik biechten.
Vanmorgen kon ik vanwege het
interview niet naar de mis, maar ik
was om kwart over acht in de kerk
om te biechten. Ik ben toch altijd
om vier of vijf uur wakker. Biech-
ten doe ik om genezing te vinden.
We zijn allemaal mensen die fou-
ten maken. Het is ook bedoeld om
mensen te bedanken. Daarom ook
dit interview, als dank voor mijn
ouders en de mensen van Leviaan
die hun werk met veel liefde
doen.”

De bijbel ligt als vaste waarde in zijn leven op tafel. FOTO PASCAL FIELMICH

❜❜Elke dag doe ik
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In 6 vwo ging het voor Jelle mis en werd hij opgenomen. FOTO PASCAL FIELMICH
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Een plekje in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of jeugdzorg be-
zet houden terwijl je eigenlijk klaar bent voor een eigen woning. Voor Jelle
Breevaart kwam er een oplossing, toen hij een van de vijftig woningen kon be-
trekken die door woningcorporaties beschikbaar zijn gesteld om de doorstroom
te bevorderen. Dat hij nu niet meer intern woont bij Leviaan en het Pennemes,
maar een eigen flatwoning heeft, vindt Jelle ’heel fijn’.

•i
Sneller uitstromen
Mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang, beschermd
wonen of jeugdzorg, blijven door het woningtekort soms onnodig lang
in een zorginstelling wonen. Om die uitstroom een extra impuls te
geven sloten vorig jaar de gemeente Zaanstad, de corporaties en zorg-
instellingen een overeenkomst. De corporaties stelden vijftig woningen
beschikbaar. Zodoende kon Jelle in mei de sleutels van een flatwoning
van Parteon in ontvangst nemen. Daarmee was hij de 25e die van de
regeling gebruik heeft gemaakt en dat wordt donderdag gevierd met
een bos bloemen voor hem. Inmiddels is de 30e ook uitgestroomd bij
Leviaan. Ook andere instellingen laten cliënten uitstromen zodat die
vijftig woningen al bijna vol zijn. In West-Friesland loopt nu ook een
uitstroomproject en mogelijk volgen andere regio’s.

Op social media had de
brandweer de diefstal eerder
bekend gemaakt. 

Het ging om een opvallend
rode scooter met daarop zelfs
de naam en het logo van de
brandweer die door vrijwilli-
gers wordt gebruikt om snel
naar de kazerne te komen. Uit
de bekeuring viel ook op te ma-
ken dat de dief de scooter veel
gebruikte tussen Zaandam en
Amsterdam.

Het was een oplettende zoon
van een brandweercollega die
de scooter in Amsterdam werd
aangetroffen. ,,Daar zijn wij na-
tuurlijk heel blij mee. Na een
kleine herstelbeurt kan de
scooter weer in gebruik worden
genomen’’, laat brandweer-
commandant Frank Kuntz we-
ten. 

Aan de foto’s te zien stond de
scooter langs een van de Am-
sterdamse grachten. Met een
takelwagen is de scooter opge-
haald. 

Frans van den Berg

Gestolen brandweerscooter in
Amsterdam aangetroffen
Zaandam ■ De gestolen
scooter van de brandweer in
Zaanstad is in Amsterdam ge-
vonden. 

De scooter is opgehaald in Amsterdam. FOTO VRZW


