
Passant 12,5 jaar een begrip op 
Spaarnwouderstraat 130

Een warm thuis voor en door mensen met 
autisme. Een plek waar je niet zomaar aan 
voorbij loopt, waar je gezien en gehoord wordt. 

Een plek waar niet geoordeeld wordt en mensen 
zichzelf mogen zijn en waar ze herkenning, steun en 
creativiteit vinden. 
De Passant kan soms Life changing zijn. Doordat 
mensen samen nieuwe werelden ontdekken en zich 
als mens ontwikkelen, en vele talenten er de kans 
krijgen om op te bloeien.
Want het aanbod aan cursussen, trainingen en activi-
teiten is breed en indrukwekkend. 

En zo is het ook een plek om te groeien. In elk verhaal 
in deze jubileumkrant komt dit prachtig naar voren. 
Een krant die overigens - hoe kan het anders -  
100 procent is gemaakt door ‘de Passanters’ zelf!

Van harte gefeliciteerd. Ik wens de Passant toe dat 
het nog vele jaren een warm huis en groeiplek mag 
blijven. 
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Het Passant Team 
stelt zich voor!

Mijn naam is Dalida Mahmoud en 
ik mag mij sinds mei 2021 coör-
dinator van de Passant noemen. 
Vanaf mijn eerste werkdag op de 
Passant voel ik mij hier thuis en 
ik ben nog steeds erg blij dat ik 
hier werk. 
Wat is het ontzettend leuk om 
onderdeel uit te mogen maken van 
deze bijzondere plek. Ik heb in de 
afgelopen maanden steeds meer 
bezoekers van de Passant ontmoet. 
Iedereen met een eigen verhaal. 
Als ik de verhalen hoor over wat de 
Passant voor de bezoekers betekent 
of heeft betekend, is dit hartver-
warmend. En voor sommigen zelfs 
al vanaf het begin, inmiddels 12,5 
jaar!
De Passant is door de vrijwilligers, 
ervaringsdeskundigen, bezoekers 
en het enthousiaste personeel een 
bijzondere en waardevolle plek. Het 
gaat er om elkaar ontmoeten, jezelf 
kunnen en mogen zijn, geaccep-
teerd worden en je verder kunnen 
ontwikkelen. Daar mogen we met 
elkaar supertrots op zijn.

Ik kijk ernaar uit om nog veel 
mooie dingen mee te maken op de 
Passant, bestaande projecten voort 
te zetten en nieuwe projecten op te 
starten. 

Mijn naam is Petra Aarts, ik ben 52 jaar. Ik woon mijn hele leven al 
in Haarlem, ben getrouwd met Leo en we hebben twee heel leuke 
honden: Maupie en Fons. 
Mijn hobby’s zijn hardlopen, koken en tuinieren. Ik werk sinds 1 september 
bij de Passant. Ik doe op de 3e en 4e woensdag van de maand het koken, 
Samen Eten en aansluitend de avondactiviteit. Dat vind ik heel leuk, er 
hangt een goede sfeer in de Passant, ik krijg er veel energie van. 
Ik zou zeggen: op naar de volgende 12,5 jaar!

Mijn naam is Nadina. Ik ben begonnen als leerling, doorgestroomd 
naar activiteitenbegeleider en heb daarna het stokje mogen over-
nemen als coördinator en ben sinds kort manager. De Passant is een 
rode draad in mijn carrière én in mijn zelfontplooiing als professional 
en als mens.
Ik heb mogen leren over veel unieke mensen maar ook vooral veel 
bespiegelingen gehad over wie ik zelf ben. Het continu ontvangen van 
een reflectie van wie jij bent en wat je uitstraalt. Bewustwording over het 
inzetten van taal en lichaamstaal. Nog meer het belang van opbouwen 
van veiligheid en vertrouwen, om zo andermans proces zo goed mogelijk 
te ondersteunen met het aanbod wat je geeft en creëert.
Ik kan geen fijnere plek bedenken waar je als professional in een gelijk-
waardige verstandhouding de ondersteuning kan bieden die nodig is. 
In verbinding en geven van herkenning en erkenning. En door volledig te 
investeren in een veilige, laagdrempelige locatie.
Ik ben vaak geraakt en geïnspireerd door levensverhalen die mij in de 
afgelopen jaren zijn verteld en door de daadkracht en volharding die een 
mens kan hebben. De Passant heeft haar 12,5-jarig bestaansrecht op 
een heel bijzondere en mooie manier ingekleurd en met vlag en wimpel 
verdiend. Bedankt aan alle bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor 
de bijdragen aan de Passant.

Dalida Petra

Nadina
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Ik ben Anita en werk sinds september 2020 bij de Passant 
als leerling. Ik begon met begeleiden van de kookploeg 
op woensdag en aansluitend de avondactiviteit. Inmiddels 
geef ik ook de training Over- en Onderprikkeling en bege-
leid ik een jongerengroep.
Toen ik bij de Passant begon had ik nog weinig kennis over 
autisme. De bezoekers hebben mij hier veel over geleerd. Wat 
mij opvalt is dat iedereen heel open is. De bezoekers ervaren de 

Anita

v.l.n.r. Nadina, Dalida, Jolanda, Anita en Petra

Ik ben Jolanda de Meester en werk 
bij de Passant sinds 2016. Ik ben 
activiteitencoach en trainer maar 
vooral vriend en fan van de Passant! 
De prachtige momenten die ik heb 
beleefd, het zijn er te veel om op te 
noemen en het is mede daarom dat ik 
de wens had om de mooie verhalen 
in deze krant te delen met anderen. 
Als inspiratiebron voor iedereen die 
wil leren van deze prachtige plek en 
mensen! Als ik de Passant met één 
woord zou moeten omschrijven, dan 
is het Dankbaarheid. Daarom dit 
gedichtje:

Jolanda
Lieve Passant, ik ben je dankbaar dat je deze gezellige huiskamer bent.
Waar je ruimte geeft aan alle mensen die bij je binnenkomen om er echt 
te mogen zijn.
Dat je een veilige haven bent.
Een momentje van licht en kracht wilt delen.
Dat je zoveel humor hebt.
Dat je leuke spelletjes in je kast hebt, en lekkere thee en koekjes 
op de bar.
Dat je elke dag straalt, ook al komt er een sombere bui langs.
Dat mensen die je pand verlaten dit doen met rechte schouders, vol 
moed en opgedane inzichten.
Om de wereld buiten de Passant weer met frisse moed binnen te 
stappen.
Om vervolgens weer je deur te openen voor nieuwe mensen en  
ervaringen!

Passant als een veilige plek. Een plek waar ze zichzelf kunnen 
zijn. Doordat de bezoekers zo zichzelf zijn, word ook ik 
meegenomen in waar ze tegenaan lopen, maar ook waar hun 
kwaliteiten liggen. Ik heb hier zoveel mooie mensen ontmoet. 
Er is veel kennis over bepaalde onderwerpen. De quiz vind 
ik het leukste om te doen. En dat is altijd een groot succes. 
Maar, oh wee als ik er een foutje in heb gemaakt. Dan ben ik 
de Sjaak.

Krantpassant
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En Passant:
Barend, vrijwilliger

Creativiteit op de Passant

In juni 2011 maakte ik voor het 
eerst kennis met de Passant. 
Samen met mijn tante bezocht 

ik de Samen Eten avond. Iets wat 
ik vooral in de eerste jaren meer-
maals heb gedaan. Een jaar later 
werd ik pas een reguliere bezoeker 
en vond ik het leuk om mee te 
doen aan diverse activiteiten, 
zoals het befaamde Sinterklaas-
spel. En om de thema-avonden te 
bezoeken, waarin iemand bijvoor-
beeld kwam vertellen wat autisme 
voor hem of haar inhield.

Last
In de begintijd torste ik nog een 
flinke last op mijn schouders en 
vond ik het behoorlijk spannend 
om de Passantruimte binnen te 
treden. Gaandeweg voelde ik 
mij op de Passant steeds meer in 
mijn element. De hilarische koffie-
ochtenden, boottochtjes, vrijwil-
ligersuitjes, het uitzoeken van 

kunstwerken op de Hartenkamp, 
een nieuw interieur uitzoeken bij 
Ikea. Dat bood mij een welkome 
afwisseling naast de andere activi-
teiten.

Mooiste creaties
Op een goeie dag vroeg de toen-
malige coördinator aan mij of ik 
zelf een creatieve cursus wilde 
geven. En ik gooide mijzelf in het 
diepe door in 2013 een stripteken-
cursus te starten. Maar dat bleek 
nog niet zo eenvoudig te zijn voor 
de deelnemers. Striptekenen is 
een specifieke vaardigheid waarbij 
zaken als storytelling, karakters 
ontwerpen en plaatjes indelen 
om de hoek komen kijken. Om 
het mijzelf en de deelnemers niet 
te ingewikkeld te maken, evolu-
eerde het geheel naar een gewone 
creatieve cursus die ik vanaf 
2015 tot heden met regelmaat 
heb gegeven. Deze opzet bleek 
passender en dus succesvoller. Met 
een (kleur)potlood in de hand en 

een stuk papier voor je neus heb 
je gelijk al veel meer vrijheid om 
te beginnen en zo ontstonden de 
mooiste creaties.

Verwachtingen
Wat ik vooral heb geleerd tijdens 
mijn periode als cursusleider, 
is om mijn verwachtingen over 
mijzelf en hoe de ochtend moet 
verlopen helemaal los te laten. 
Voor sommige cursisten van het 
Creatief Atelier kan het al een hele 
uitdaging zijn om überhaupt in 
een groep aanwezig te zijn.
Gelukkig ontstond er gaandeweg 
de cursus altijd een gezellige 
en lossere sfeer, waarin onver-
moede creatieve kwaliteiten 
loskwamen bij de deelnemers en 
ik de aanvankelijke schroom zag 
verdwijnen, ook die bij mijzelf. De 
Passant heeft mij zeker verrijkt en 
nog steeds, hoewel wat minder 
frequent als bezoeker, haal ik hier 
voldoening uit.
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En Passant:
Een bezoeker

ILLUSTRATIES: BAREND

Ongeveer 4 jaar geleden 
was ik voor het eerst in 
de Passant. Ik reed er 

wel eens langs. Na mijn diag-
nose kreeg ik een lijstje mee van 
organisaties die interessant zijn 
voor mensen met een diagnose 
in het autismespectrum. En toen 
ik toevalligerwijze van iemand 
een link doorgestuurd kreeg over 
de cursus Autisme bij Vrouwen, 
terwijl ik deze ook op de website 
had zien staan, dacht ik “Dat is het 
teken om hier wat mee te doen”. 
De cursus was leuk en ik kwam 
ook een ex-collega tegen, wat het 
nog extra gezellig maakte.

Leuke groep
Tot nu toe heb ik meestal aan 
cursussen meegedaan. Tijdens het 
10-jarig bestaan, toen het nieuwe 
logo werd onthuld, was ik ook 
aanwezig. Net voor de eerste lock-
down in 2020 heb ik nog meege-
daan met de Autisme Ervaring 
Groep. Hier werden over en weer 
ervaringen gedeeld. Het was een 
leuke groep. Voordeel was ook dat 
deze overdag gegeven werd en bij 
de laatste bijeenkomst maakten 
we een eindwandeling. Dat voelde 
wat meer ongedwongen aan. En 
zo had je even een een-op-een-
momentje met een van de bege-
leiders.

Extra inzichten 
Het voornaamste voor mij is dat 
ik zo mensen ontmoet en dat 
je leert van elkaar; hoe anderen 

het ervaren of aanpakken. Soms 
komen in diverse cursussen 
dezelfde onderwerpen aan bod, 
maar dat vind ik niet erg. Dat 
geeft mij extra inzichten. Andere 
meningen, een begeleider die het 
net even anders uitlegt of omdat 
simpelweg het kwartje opeens 
valt. Het werkt voor mij en dat is 
winst.

In de toekomst zou ik graag eens 
deelnemen aan de crea-ochtend 
of op een woensdagavond komen. 
Maar dat is nu net de dag dat ik 
werk en al een avondactiviteit heb. 
Ik merk wel dat ik liever overdag 
deelneem dan ’s avonds. Laatst 
hoorde ik van een mannelijke 
deelnemer dat er bij de mannen-
avond een gastspreker was die het 
over relaties had. Dat leek mij als 
vrouw ook wel wat. Of een andere 
gastspreker: interesses bijvoor-
beeld polsen aan de hand van een 
interesselijst onder de bezoekers. 
Verder lijkt het mij ook wel leuk 
als je samen iets kunt doen, een 

wandeling of andere activiteit in 
de buurt. Er hangt bijvoorbeeld op 
dit moment een inschrijflijstje om 
samen naar de Efteling te gaan. 
Dat is een mooi initiatief.

Gewoon proberen 
Tegen mensen die twijfelen om 
mee te doen met een activiteit van 
de Passant zou ik willen zeggen: 
gewoon een keer proberen. Dan 
pas kun je echt weten of het wat 
voor je is. Voor mij werkte het om 
met cursussen te starten, iedereen 
is dan nieuw en wordt gehoord. 
Bovendien is het een afgesloten 
geheel. Voor een ander kan het 
juist de gesprekken tijdens het 
Samen Eten of de crea-ochtend 
zijn. Het is leuk dat de Passant 
ook open staat voor de buurtbe-
woners door middel van bijvoor-
beeld Samen Eten. Ik hoop dat 
de Passant nog lang zo door kan 
gaan.
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Woordzoeker 

Oplossing 
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Hoe het begon 
 

Op 29 december bestaat 
de Passant 12,5 jaar. Een 
mooie gelegenheid om 

even terug te blikken. In april 
2009 kom ik in de Spaarnwouder-
straat in Haarlem te wonen, in een 
appartement boven de Passant. 
Het pand moet nog compleet 
ingericht worden. Een week nadat 
ik mijn appartement betrokken 
heb, maak ik via mijn persoonlijk 
begeleider kennis met de project-
leider en toekomstige coördinator 
van de Passant. De volgende dag 
start ik als vrijwilliger en begin ik 
samen met een aantal vaste mede-
werkers en andere vrijwilligers met 
de inrichting van de Passant. 
In mei komen er deels nieuwe 
meubelen en worden bij de 
kringloopwinkel nog een aantal 
tweedehands meubels, servies-
goed, bestek en overige inven-
taris aangeschaft. Ook kopen we 
enkele spelletjes om activiteiten te 
starten.

Bloedheet
Op maandag 29 juni 2009 is de 
officiële opening. Het is bloed-
heet. Er is een feesttent neergezet 
bij de Amsterdamse Poort. Op 
donderdag 2 juli begint de eerste 
activiteit, een darts-competitie. 
Zo ontstaat er op de donderdag 
een spelletjesavond. Maandag 6 
juli is de eerste autisoos een feit. 
Voor het eerst komen we samen 
met lotgenoten. Deze activiteit 

blijft op de maandagavond. Op 
woensdagochtend start de eerste 
inloopochtend, eerst alleen voor 
mensen met een vorm van autisme 
(de bezoekers) en later ook voor 
de buurt.

Een paar maanden later wordt 
er een bar ingebouwd en op 
maandagavond start voor het 
eerst Samen Eten. Eerst alleen 
voor bezoekers, om aan elkaar te 
wennen en om later samen te eten 
met buurtgenoten.

Autisoos
Na het eten begint de Autisoos. 
Ook op de woensdagavond is er 
samen eten.

Cursussen en trainingen volgen 
later. Ook de verhuur van de 
Passant start rond deze tijd. 
Verdere activiteiten zijn bijvoor-
beeld ‘Kunstpunt’, een expositie 
van schilderijen van zowel bezoe-
kers als externe kunstschilders. Er 
zijn bijeenkomsten van lotgenoten 
via een landelijke organisatie. 
Ook zijn er overleggen van teams 
van RIBW K/AM en bewoners van 
omliggende woonvormen van de 
RIBW.

Inmiddels, 12,5 jaar later, is de 
Passant een begrip voor mensen 
met een vorm van autisme en voor 
de buurtbewoners.

Passant 
anno 2009

En Passant:
Jan, vrijwilliger
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Alweer een aantal jaar 
geleden wees een ambu-
lant begeleider van 

Autisme Centrum Velsen mij op 
ontmoetingscentrum de Passant. Ik 
had mij dit jaar aangemeld voor de 
Vrouwengroep 30+. Ik vond het 
een fijne groep en de twee mede-
werkers waren ook erg prettig. 
Verder ben ik een keer naar een 
spelletjesavond en een filmavond 
geweest. Dat beviel ook erg goed 

en ga ik zeker nog een keer doen.
Ik vind de Passant een laagdrem-
pelige plek om samen te komen. 
Het maakt hierbij niet uit of je een 
spraakwaterval bent of meer een 
luisteraar. Er komen verschillende 
mensen. De mensen zijn totaal 
niet zoals je in Rainman, The Good 
Doctor of A Typical ziet, al mogen 
die natuurlijk ook komen.
Mocht je autisme hebben en 
nieuwsgierig zijn hoe de sfeer op 

de Passant is, kom dan een keer 
kijken. Je kunt je aanmelden voor 
het avondeten op maandag- en 
op woensdagavond en even-
tueel daarop aansluitend voor 
de Thema-avond. Ook worden er 
verschillende keren per jaar bijeen-
komsten en cursussen gegeven. 
Ik zou zeggen: hou de agenda 
hiervoor in de gaten!

ILLUSTRATIE: LIANE

En Passant:
Daniëlle, een bezoeker
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Ik kom nu zo’n 4 jaar bij de 
Passant. Hiervoor ging ik naar 
een Soos voor mensen met 

autisme in Leiden. Ik woonde 
toen nog in Nieuw-Vennep. Ik 
ging daar samen met een vriendin 
naartoe. Maar toen ik in Haarlem 
ging wonen, was het voor mij niet 
meer op te brengen om ‘s avonds 
na mijn werk heen en weer naar 
Leiden te reizen. Dus ging ik op 
zoek naar iets in Haarlem. Via 
autsider.net, een contactsite voor 
mensen met autisme, leerde ik 
iemand kennen die bij de Passant 
kwam. Hij kookte daar namelijk. 
Want je kunt op de maandag 
en woensdag mee-eten bij de 
Passant. Hij nodigde mij een keer 
uit om te komen eten en dat heb 
ik toen gedaan.

Eerst heb ik vooral cursussen 
gevolgd, waaronder een sociale 
vaardigheidstraining. Ik heb zo’n 
cursus wel eens vaker gevolgd, 
maar sommige dingen verwateren 
in de loop van de tijd. Daarom is 
het goed om deze kennis soms 
wat bij te schaven. Ik heb ook 
meegedaan aan een aantal erva-
ringsgroepen, waaronder één die 
speciaal is opgezet voor vrouwen 
met autisme. Ik heb ook al meer-
dere keren meegegeten. Sinds 
vorig jaar doe ik ook actief mee 
aan de vele activiteiten die er 
worden georganiseerd op de 
woensdagavond. Omdat er door 
corona heel veel wegviel.

Huiskamer
De Passant mocht tijdens de lock-
down wel openblijven, omdat het 
hier om een kwetsbare doelgroep 
gaat. Gedurende de hele corona-
periode vond ik hierdoor veel 
steun bij de Passant. En dat vind ik 
daar nog steeds. Door actief mee 
te doen met de groep en de acti-

viteiten lukt het mij om de wereld 
om mij heen en vooral corona 
even te vergeten. Wat bijdraagt 
aan het veilige gevoel is de huise-
lijke sfeer bij de Passant, waardoor 
het een soort huiskamer lijkt waar 
iedereen even thuis is. En hij of zij 
mag zijn wie hij of zij wil zijn.

Wat is de Passant? Dat ‘is’ twee dingen. Voor de buitenwereld 
wellicht een ontmoetingscentrum voor mensen met autisme. Dat 
is het ook zeker! Hoe leuk is het als gelijkgestemde mensen een 

plek hebben om leuke dingen met elkaar te doen en op een leuke manier met 
elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Dat is wat ik bij de Passant geleerd 
heb. Wat alle mensen gelijk maakt is dat iedereen anders en uniek is. Wat dat 
betreft zijn mensen met autisme net als iedereen, we kijken alleen wat anders 
tegen de wereld aan.

Plekje in de wereld
Maar de Passant is meer dan alleen een ontmoetingsplek. Het geeft mensen 
een plek om tot rust te komen, even weg van die wereld vol 'andere prikkels'. 
Om met elkaar te brainstormen over wat ons uniek en tegelijk ook speciaal 
maakt. Om ons plekje in de wereld te vinden. Om vooral het ‘wij’- en ‘ons’-
gevoel te vinden. Want we zijn niet alleen.
Dat is wat de Passant voor mij betekend heeft. Niet langer het gevoel hebben 
dat ik anders ben of vreemd. Dat ik vooral mezelf ben en ook kan zijn. En dat 
het ook niet erg is om af en toe lekker anders of vreemd te zijn. Om van en 
met anderen te leren dat onze manier juist mooi kan zijn. Dit alles in een leuke 
omgeving en altijd onder het genot van een drankje. Maar vooral ook luchtig 
en met een gepast grapje op de juiste tijd.
Dat ik door kon groeien naar een leven zonder begeleid wonen en naar een 
betaalde baan, is een compliment voor de Passant en alle mensen die er 
komen. Van en met hen heb ik mooie dingen mogen leren, ervaringen mogen 
delen en ik heb er vooral mooie en leuke mensen mogen ontmoeten. Dat is de 
waarde van die ontmoetingsplek. Dus ga er vooral mee door! 
Op naar de volgende 12,5 jaar een leuke plek zijn voor die unieke mensen.

En Passant:
Karen, een bezoeker

En Passant:
Stefan, oud vrijwilliger
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In mijn leven ben ik in verschil-
lende periodes vastgelopen, 
met stemmingswisselingen of 

paniek. Het was raar te ervaren 
dat ik veel kan, maar dat ik opeens 
ontredderd was, of geblokkeerd.  
En dat simpele zaken niet lukten. 
Ik kon mijn werk inhoudelijk aan, 
maar iets eenvoudigs lukte soms 
niet en ik schaamde me daar dan 
een beetje voor. 

Glazen stolp
Slim en dom tegelijk? Geregeld 
liep er van alles mis in de sociale 
sfeer en ik begreep het niet goed. 
Van kind af aan (eenzaam en 
verdrietig) had ik door mijn hele 
leven heen ups en enorme downs. 
Wat een aparte toestand. En dan 
dat gevoel van: iedereen begrijpt 
iets en ik grijp er maar naast, of 
ik zit onder een glazen stolp. Met 
andere mensen liep het meer mis 
dan goed, ik verweet het mezelf en 
begreep niet waarom sommigen 
mij een leuk mens vonden. Pardon: 
vinden.

Iemand met autisme kan zich 
niet handhaven was de stelling. 
Vele lotgenoten werden tot zo’n 
20 jaar terug vrij snel in de WAO 

gedumpt. Vrouwen kwamen 
enkele decennia geleden meer 
tevoorschijn toen ze meekwamen 
met hun zoon die autisme had. 
Zo kwamen zij meer in de schijn-
werper. Er werd ontdekt dat 
vrouwen met autisme, cultuurbe-
paald, een kei waren in de ballen 
in de lucht houden op het werk 
en thuis, dat ze goed konden 
compenseren en zich aanpassen 
aan ‘de neurotypische norm’ die 
anderen stelden. Maar dit ging 
uiteindelijk ten koste van zichzelf. 

‘Joepie’
Ik was er ook een, maar ik deed 
mijn werk, had geen schulden, 
mijn kinderen waren oké, mijn 
woonsituatie was oké. Zoveel 
plussen bij elkaar, dat kan niet. 
En ik maar depressief, angstig, 
opbranden, me schuldig voelen, 
trauma’s oplopen. De diagnose 
autisme, Asperger, kwam na mijn 
60e. ‘Joepie’, veel viel op z’n plek 
en ik kon er wat mee. Steeds meer 
vrouwen worden gediagnosticeerd 
met autisme. De grootste groep 
heeft een gemiddeld of meer dan 
gemiddeld hoog IQ. Er zijn zoveel 
vooroordelen. De vrouwen moeten 
zelf zo wennen aan hun diagnose, 

want het heeft verstrekkende 
gevolgen.

Heerlijke ontdekking
Ik woon in Haarlem. Ik wilde in 
mijn eigen woonomgeving contact 
krijgen met andere AS vrouwen 
(AS met 1 S, niet ASS, laten we 
het woord stoornis eraf laten). 
Zoals meer personen met autisme 
had ik regelmatig bruggen achter 
mij verbrand en begon ik na een 
verhuizing opnieuw. Ik wilde het 
proberen anders te doen. Wat een 
heerlijke ontdekking dat er iets 
is waar mensen met autisme bij 
elkaar komen, waar een aanbod is 
en er mensen zijn die er iets vanaf 
weten! Ook vrouwen. Ze vonden 
me okay als ik er kwam. Ik vind 
het enorm fijn dat er zoiets als de 
Passant in Haarlem is. Gewoon een 
ontmoetingscentrum. Want hoe 
eenzaam kan je zijn als je iemand 
met autisme bent.

Ik ging er wat aan wennen, dat 
ik mijn talenten kon inzetten. Ik 
werk met jongeren die beper-
kingen hebben en extra bege-
leiding krijgen om naar werk te 
gaan. Ik ging mij meer specia-
liseren als autismecoach. Deze 

De Passant is nog lang niet passé

En Passant:
Groet  10, vrijwilligster 
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Prijsvraagjongeren hebben talenten en 
heel gevarieerde gebruiks-
aanwijzingen. Steeds meer 
werkgevers ontdekken ze. Ik 
bedacht dan ook: ik kan mijn 
skills, ervaringsdeskundigheid, 
humor, professionaliteit en 
creativiteit ook inzetten bij de 
Passant. En er ervaring opdoen, 
leren, bescheiden vertrouwen 
opbouwen en minder gaan 
twijfelen. Want iemand met 
autisme, wat wordt die in deze 
samenleving tot twijfelaar 
gemaakt! Ik begeleid wat vrou-
wengroepen en wil meer. Ik heb 
er zelf ook veel aan: krijg dus 
ook iets terug. Hoe mooi is dat! 
En ik ben welkom: heerlijk. 

Talenten inzetten
Ik moet straks met pensioen op 
mijn werk, erg onrust gevend. 
Ik ga dan een tijdje werken als 
ZZP-er als autismecoach. Maar 
ook wil ik me graag inzetten 
binnen de Passant: kom maar 
op! De rest van de deuken in 
mezelf pak ik nu aan door zelf 
een coach in te schakelen, of 
in behandeling te zijn. Maar ik 
heb talenten en wil me graag 
inzetten om de Passant meer 
body te geven. En dat mag!

Waarom zijn er niet meer 
plekken als de Passant? Er is 
zoveel talent te verzamelen, 
maar ook steun te geven. Zodat 
we met autisme weer beter 
kunnen meedraaien en er een 
hoop onzin verdwijnt in de 
samenleving. 

Bij het vijfjarig jubileum van de Passant wilden ze iets 
bijzonders doen: er werd een teksttegel geregeld die in de 
stoep voor de deur werd gelegd.

Helaas is de tekst inmiddels geheel weggesleten, al weten 
velen nog wat er op stond. Ter gelegenheid van ons 12,5 
jarig jubileum wilden we een nieuwe tegel neerleggen. Dit 
is helaas door nieuwe regel(tegel?) geving niet mogelijk.

Maar we zijn creatief en denken graag in oplossingen. Dus 
hebben we bedacht dat we de nieuwe tegel (of een andere 
vorm) in de Passant zelf willen neerleggen of ophangen.

Aan jou de schone taak om een pakkende tekst te 
verzinnen. En wie weet wordt jouw tekst zichtbaar op een 
prominente plek in de Passant, om iedereen te inspireren!

Stuur je idee voor 31 januari 2022 naar:
depassant@ribw-kam.nl

De oude tegel

‘Ik ben 
niet anders, 

ik denk 
anders’
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12,5
JAAR
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Ik ben een bezoeker uit 
Amsterdam en werk daar onder 
andere in een restaurant. Ik 

heb een vol sociaal leven en eigen-
lijk gaat alles op het eerste gezicht 
goed. 

Bijna niemand in mijn omgeving 
weet dat ik autisme heb. Ik vind 
het lastig om dit aan anderen te 
vertellen omdat ik dan bang ben 
dat ze, ondanks alle begrip, toch 
anders omgaan met mij of anders 
over mij gaan denken. Ik wil ook 
niet gezien worden als iemand 
met een probleem. Daarom heb 
ik ervoor gekozen hier verder niet 
over te praten in mijn dagelijks 
leven. Dat is best wel eens moei-
lijk, omdat ik dan het gevoel heb 
niet helemaal mezelf te kunnen 
zijn. 

Vrij autist zijn
Daarom ben ik ook heel blij met 
een plek als de Passant. Waar dit 
stukje van mij er mag zijn, waar 
ik vrij autist mag zijn. Ik heb wel 
de behoefte om onder gelijkge-
stemden of lotgenoten te zijn. Ik 
vind het dan ook fijn om over mijn 
autisme te kunnen praten. Ik weet 
pas zo’n drie jaar dat ik autisme 
heb. In 2019 kwam ik voor het 
eerst bij de Passant voor een 
kennismakingsgesprek. Daarna 
ben ik gestart met de AEG (de 
Autisme Ervaring Groep) die wordt 
gegeven door mensen die zelf ook 
autisme hebben. Hier heb je de 

mogelijkheid om ervaringen uit te 
wisselen op een laagdrempelige 
manier in een kleine groep.

Steun
Het was voor mij de eerste keer 
dat ik me zo bewust met deze 
problematiek bezighield. Ik merkte 
dat ik er niet alleen voor sta en 
dat veel verschillende mensen 
van verschillende pluimage toch 
ook worstelen met autisme. Het 
biedt steun dat anderen naar 
mij kunnen luisteren en dat ze 
begrijpen wat het is. Dat iedereen 
er op verschillende manieren mee 
omgaat en dat dat helemaal oké 
is. Dat je een mogelijkheid hebt 
om samen oplossingen te kunnen 
bedenken, kunt meedenken met 
elkaar en op een open manier 
ervaringen kunt uitwisselen. Dit 

heb ik als heel prettig ervaren 
en ik heb nadien ook trainingen 
gevolgd.
Ik ben op deze manier toch veel te 
weten gekomen, al spelenderwijs, 
en dat vind ik wel grappig. Ook 
merk ik dat ik op de Passant gere-
geld mensen tegenkom waar ik al 
vrij snel een leuke klik mee heb. Ik 
vind het fijn om zo nu en dan naar 
de Passant te gaan. Het is prettig 
dat ik weet dat er een plek is waar 
ik over mijn autisme kan praten 
en dingen kan delen. Alleen dat 
al biedt mij toch handvatten en 
steun om mijn huidige leven zo vol 
te kunnen blijven houden.

Enne… de catering is hier ook 
goed verzorgd! Goed eten, een 
koekje en een lekker bakkie thee.

ILLUSTRATIE: BAREND

En Passant:
Een bezoeker 
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Een mooie passage 

Na het volgen van de 
cursus Werken Met Eigen 
Ervaring ontving ik van 

de Herstelacademie een berichtje. 
Daarin stond dat er voor een 
praatgroep bij de Passant nog 
iemand werd gezocht. Dit sprak 
mij meteen al erg aan. Vooral 
omdat ik de kennis, die ik had 
opgedaan in de eerdergenoemde 
cursus, in de praktijk kon brengen. 
Dat ik de diagnose ASS niet heel 
lang geleden zelf had gekregen 
speelde natuurlijk ook mee.

AEG
Na een kennismakingsgesprek met 
degene die de groep sowieso zou 
gaan begeleiden, was de beslis-
sing snel genomen. Ik ging het 
gewoon doen! We hebben samen 
een concept voor deze lotge-
notengroep bedacht, een soort 
raamwerk waar we gaandeweg 
veranderingen in aanbrachten. 
Het zou de Autisme Ervaring 
Groep (AEG) gaan heten met een 
maximaal aantal deelnemers en 
ongeveer acht bijeenkomsten per 
groep. De deelnemers bepaalden 
de onderwerpen. Door voortdu-
rende zelfreflectie voorkwamen 
we dat ondersteuning van de AEG 
geen automatisme werd.

Glitches zoeken
De gesprekken die ik door de jaren 
heen in de groep heb gevoerd en 

aangehoord, hebben mij regel-
matig geraakt. Een mooi voor-
beeld is de jongeman die, samen 
met vrienden, in nieuwe online-
spellen ‘glitches’ opzoekt. Foutjes 
van de programmeurs waardoor 
je buiten de grenzen van het spel 
kunt komen. Of die meneer die 
supersnel na het horen van de 
eerste tonen van een nummer,  
de naam van de artiest en de 
titel van het nummer weet. Of de 
mevrouw die stambomen van, 
en voor, andere mensen aan het 
uitpluizen is. 

Wat een creativiteit, volharding en 
enthousiasme. Daarnaast ontroe-
ring en herkenning. Zo'n moment 
dat je van het verhaal van iemand 
kippenvel krijgt, verbondenheid 
voelt. Luisterend naar verhalen en 
belevenissen, weten hoe dat dan 
is om mee te maken. De verbazing 
bij de deelnemers. Dat er gezegd 
wordt: “Ik dacht dat ik de enige 
was”.

Betaalde baan
Na een kleine drie jaar dit werk als 
vrijwilliger gedaan te hebben, was 
het tijd om uit te gaan kijken naar 
een betaalde baan. Tijdens een 
bijeenkomst van de AEG vertelde 
ik dat ik hiermee bezig was. De 
werknemer van RIBW K/AM, die 
ook de groep begeleidde, hoorde 
dit en heeft mij in contact 
gebracht met zijn werkgever. 
Uiteindelijk is daar een betaalde 

baan uit gekomen, bij het team 
van ervaringsdeskundigen van 
RIBW K/AM.

Vorig jaar was voor mij de tijd 
aangebroken om mensen te 
zoeken die de AEG konden voort-
zetten. Door anderen het stokje 
over te laten nemen creëerde 
ik ruimte om zelf nieuwe uitda-
gingen aan te gaan, en gaf ik 
anderen een kans om zich bij 
de Passant te ontwikkelen. Het 
verbaasde me hoe snel er hiervoor 
twee enthousiaste en geschikte 
mensen gevonden waren. Het 
overdragen van de AEG werd flink 
lastiger gemaakt door corona en 
de maatregelen daartegen. Uitein-
delijk is het toch gelukt en gaat de 
AEG door met twee nieuwe bege-
leiders. De eerste groep is intussen 
afgerond en de tweede is van start 
gegaan.

Dankbaar
Zelf heb ik bij de Passant de moge-
lijkheid gekregen om, samen met 
een collega, een nieuwe cursus 
te starten. Die heeft als thema 
onder- en overprikkeling. De derde 
cursusgroep zal rond het uitkomen 
van deze jubileumuitgave net 
afgerond zijn.
Terugkijkend op mijn tijd bij de 
Passant ben ik dankbaar voor de 
kansen die ik heb gekregen, blij 
om te zien dat hier zoveel enthou-
siaste en lieve mensen werken. Op 
naar de volgende jubileumkrant!

En Passant:
Reinier, ervaringsdeskundige
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12,5 Jaar geleden 
kwam mijn 
vader terug van 

een werkbezoek en vertelde hij mij 
over een gebouw in de Spaarn-
wouderstraat waar mensen met 
autisme onder begeleiding compu-
ters repareerden, om sociale 
contacten op te doen: Compu-
terpassie. Uiteindelijk is dit uitge-
groeid tot de Passant.

Ik kwam voor het eerst bij de 
Passant toen ik in 2017 uit huis 
ging. Ik had net een appartement 
in Haarlem gekocht. Ik heb sinds 
mijn achtste de diagnose autisme, 

waardoor de stap om zelfstandig 
te wonen groter is dan bij andere 
mensen. Vanuit de Wmo (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) 
had ik ondersteuning van Voorzet. 
Tijdens een coaching-gesprek 
spraken we over Passant. Mijn 
ambulant begeleider raadde aan 
om er samen een keer te gaan 
kijken.

Spelletjesavond
Mijn eerste avond was een spelle-
tjesavond. Als nieuweling voelde ik 
mij meteen thuis. Er heerste rust, 
iedereen mocht doen waar hij of 
zij zin in had. Maar het belang-

rijkste was dat je jezelf mocht 
zijn. Die avond deden we een 
spel waarbij je elkaar moest leren 
kennen. Heftig voor een eerste 
avond, maar reuzeleuk en handig. 
We zaten met 15 mensen rond een 
grote tafel. Al snel had ik een klik 
met de vrouwelijke quizmaster. 
Na een uitleg van een van de 
trainers over het wel en wee van 
de Passant, ging ik met positieve 
verhalen naar huis.

De maandag erop meldde ik mij 
via de website aan voor Samen 
Eten. Vrijwel direct kreeg ik een 
mailtje van de toenmalige coör-
dinator dat er een plekje vrij was. 
Na een dag hard werken kwam ik 
rond 17:00 uur aan bij de Passant, 
waar na betaling van 5 euro de 
maaltijd geserveerd werd. Soep en 
stokbrood, gevolgd door spag-
hetti. Wat het toetje was ben 
ik vergeten. Na een geslaagde 
maaltijd schreef ik mij meteen in 
voor de woensdag. Zo geschiedde. 
Sindsdien ben ik er bijna elke 
maandag en woensdag.

Autisme Ambassade
Gedurende de 4,5 jaar dat ik 
bij de Passant kom, heb ik veel 
mensen leren kennen. Enkelen zijn 
kennissen geworden. Met een van 
hen kwamen we er na anderhalf 
jaar praten over koetjes en kalfjes 
achter dat we collega’s waren. 
Door onze krachten te bundelen, 
hoop ik samen met hem bij onze 
werkgever een Autisme Ambas-
sade op te zetten. 

Het heeft lang geduurd voordat ik naar de Passant ging. Ik wilde juist uit dat 
autisme. Eenmaal gegaan vond ik het jammer dat ik niet eerder ben gegaan. 
Een plek waar niemand moeilijk doet over mijn onhandige sociale gedrag, 

waar ik geaccepteerd word met al mijn eigenaardigheden, waar je een gesprek kan 
voeren zonder dat je de ander hoeft aan te kijken. Hoe kan je een buitenstaander 
uitleggen hoe fijn dat is?

Omgang met anderen
Professionele begeleiding terwijl ik sociaal gedrag vertoonde, of dat probeerde, was 
zeer leerzaam. In de tijd die volgde werd ik steeds beter in de omgang met anderen. 
En mijn zelfbeeld werd beter. Dat zag ik ook bij andere bezoekers gebeuren. 
Sommigen zeiden hooguit ’ja’ of ‘nee’ als je ze vroeg of ze iets wilden drinken. Dat 
werden mensen waarmee een goed gesprek te voeren viel, met humor en interesses 
in van alles en nog wat. Anderen waren vastgelopen in hun werk, kwamen tot 
rust bij de Passant, gingen vrijwilligerswerk doen, een opleiding volgen, en gingen 
verder met hun leven. Dit gun ik iedereen. Als je autisme hebt, ben je van harte 
welkom. 

Tot ziens?

En Passant:
Jasper, bezoeker

En Passant:
Peter, ervaringsdeskundige
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En Passant:
Stella, vrijwilligster

Groen Hoekje

Sinds juli 2009 ben ik bij de 
Passant betrokken. Eerst 
als bezoeker en vervol-

gens, sinds december 2009, als 
gastvrouw/vrijwilligster op de 
woensdagochtend. Dat geeft een 
gelegenheid om elkaar op een 
spontane manier te leren kennen. 
Al tekenend, gewoon met elkaar 

pratend en rustig zittend samen 
zijn. Dan gaat het allemaal vanzelf.

Al snel kwam er een vaste groep 
mensen op woensdagochtend 
naar de Passant, variërend van 
ongeveer 4 tot 14 gasten per keer. 
Jawel, ware vriendschappen zijn er 
ontstaan. En vanuit deze bijeen-

komsten op de Passant werden 
ook activiteiten buitenshuis geor-
ganiseerd, zoals stadswandelingen 
door het centrum van Haarlem, 
kerkbezoeken (Groenmarktkerk), 
een uitstapje naar de pier van 
IJmuiden, et cetera.

Iedereen is er van harte welkom!

Passantplant (Cactus Autismus)

Dit is een bijzonder leuk plantje. Eerst 
werd gedacht dat dit groene wonder 
zeldzaam was, maar tegenwoordig 
wordt het steeds meer waargenomen 
en blijkt het een groot deel van 
de flora uit te maken. Hoewel veel 

andere planten wel kenmerken hebben van de Cactus 
Autismus en zelfs bijna niet van de echte te onder-
scheiden zijn, mogen ze zeker niet de naam dragen.

Makkelijke plant
Deze cactus is niet een heel makkelijke plant, maar 
wanneer je je een beetje verdiept in de signalen 
die deze afgeeft, dan is het eigenlijk heel simpel. Ze 
staan liever niet lang in fel zonlicht en zijn graag op 
een schaduwrijk plekje. Ze kunnen gaan bloeien met 
andere plantjes in de buurt, maar ook in hun eentje 
kunnen ze tevreden zijn en komen sommigen helemaal 
tot hun recht.

Gevoelig, maar beresterk
In het plantenrijk is het soms lastig communiceren en 

dat maakt dit plantje wel weer uitzonderlijk. Wanneer 
het plantje fijn in zijn velletje zit, dan heeft het een 
prachtig groene kleur. Laat je het echter bijvoorbeeld 
te lang in de zon staan of stel je het bloot aan veel 
geluid (hard en onvoorspelbaar), dan kleurt het naar 
oranje en zelfs dieprood. Zelfs aanraken kan dit effect 
vlot teweegbrengen. Mocht dit gebeuren, geen nood, 
maar zorg ervoor dat de plant tot rust kan komen en 
dan zal het weer terugkeren naar de groene kleur. Ze 
zijn erg gevoelig, maar beresterk.

Het prikkelbare uiterlijk kan soms wat afschrikken. 
Maar denk eraan, deze stekels zijn bedoeld als verdedi-
ging. Met een beetje liefde, aandacht en geduld kun je 
lang plezier hebben van de Cactus Autismus.
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Het team, de vrijwilligers en bezoekers 
weten zeker dat de Passant ook de komende 

jaren een uniek warm thuis blijft voor vele 
mensen. 

‘Ik ben 
niet anders, 

ik denk 
anders’

passant

Passant is een initiatief van RIBW K/AM en bestaat sinds 2009. Wij bieden er een ontmoetingsplek voor mensen 
met autisme. Een plek die gedragen wordt voor en door de bezoekers. Hier mag je jezelf zijn en vind je mogelijk-
heden om jezelf verder te ontwikkelen. In een huiselijke, laagdrempelige en prettige omgeving waar ruimte is om 
gewoon even te zijn, te voelen wat je voelt en herkenning en erkenning over jezelf en anderen te vinden.

Passant biedt een divers aanbod aan activiteiten, zoals trainingen, cursussen, ontmoetingsgroepen, inloop-
momenten, werkervaringsplekken en vrijwilligersfuncties.


