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SPORT ALS MIDDEL VOOR 
KWETSBARE MENSEN
Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer 
in beweging. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het 
leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, 
ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.

De mensen uit onze doelgroep hebben met elkaar 
gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer 
grip op hun leven willen krijgen. Wij geloven in de 
kracht van sport. Sport kan deze mensen weer 
in beweging krijgen. Letterlijk, maar ook in de zin 
dat sport het vonkje kan zijn. Juist voor kwetsbare 
mensen kan sport een geweldig instrument zijn 
om er weer bij te horen.

Life Goals Nederland werkt als landelijke aanja-
ger van lokale sportprogramma’s voor kwetsbare 
mensen. We verbinden partijen, verspreiden kennis 

en voeren lobby voor deze doelgroep binnen de 
sportsector. Onze aanpak geeft concrete invulling 
aan de opgave van gemeenten en sportservicebu-
reaus om sport in het sociale domein te realiseren. 

Dit magazine geeft een beeld van de mensen met 
wie we samenwerken. Het zijn mensen die net 
zoals wij geloven in de kracht van sport.

Kijk voor een actueel overzicht van lokale  
Life Goals Programma’s op:  
stichtinglifegoals.nl/onze-impact

Inhoud

4

6

10

12

14

16

18

Henk Dijkstra, bestuurslid Stichting Life Goals Nederland:

"Elk individu dat we motiveren het leven weer  
op orde te krijgen is er één"

Simon Wodzik, Maatschappelijke Sportcoach en Ambassadeur Stichting Life Goals Nederland:

20 jaar de weg kwijt, nu inspirator voor 
vele kwetsbare mensen

Mattijs van den Berg en Jasper Agelink, Life Goals Coördinatoren van Life Goals Enschede:

Laagdrempelige programma’s voor  
mensen met complexere problematiek

Malou van Erp, Maatschappelijke Sportcoach Life Goals Nijmegen:

"Tijdens het voetbal herken je zo of  
iemand een streber is"

Jasper Lamboo, ervaringsdeskundige en ambassadeur Stichting Life Goals Nederland:

"Je moet oppassen niet in je oude gedrag  
terug te vallen. Je moet van die bank af"

Bas van den Muijsenberg, Maatschappelijke Sportcoach Life Goals Amsterdam:

"Als ik had gewonnen, donderde ik net 
zo hard weer naar beneden"

Roelie van Stempvoort, Senior programmamanager Rabobank Foundation:

"Soms heb je even een zetje in de rug nodig"
Dit magazine is een uitgave van Stichting Life 
Goals Nederland. Life Goals Nederland wil 
bijdragen aan een samenleving waarin niemand 
buitenspel staat. Wij gebruiken de kracht van 
sport om mensen te inspireren weer mee te doen.
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Dijkstra is al vele jaren betrokken bij Stichting 
Life Goals Nederland. Eerst vanuit zijn rol als 
algemeen directeur van het Leger des Heils 
Goodwillcentra Amsterdam. Een club met 1.200 
man personeel en 5.000 cliënten. Het Leger des 
Heils is vanaf het begin partner van Life Goals 
Nederland. In 2017 ging Dijkstra met pensioen, 
maar als bestuurslid van Stichting Life Goals 
Nederland is hij nog altijd actief.

Veel mensen in eenzaamheid
Zowel het werk voor als achter de schermen 
geeft Dijkstra energie. "Het afgelopen jaar ben 
ik bij de kick-offs van de Life Goals Programma’s 
in Purmerend, Amsterdam en Leiden geweest. 
Telkens ben ik geraakt door de verhalen van de 
deelnemers. Er leven in Nederland veel mensen in 
eenzaamheid. Deze programma’s helpen om die 
eenzaamheid te doorbreken", zegt Dijkstra. 

Achter de schermen doet hij als bestuurslid 
van Stichting Life Goals Nederland ook zijn 
werk. Zo was Dijkstra nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de nieuwe strategie van 
Stichting Life Goals Nederland. "Dat traject begon 
eigenlijk na de Homeless World Cup in 2015. We 

hadden in Amsterdam een geweldig evenement 
gehad. Toen kwam de vraag op tafel: hoe gaan we 
verder? Tot dat moment had Life Goals Nederland 
vooral zelf evenementen en sportprogramma’s 
georganiseerd. We wilden meer mensen gaan 
bereiken, zonder een te grote organisatie te 
creëren."

Programma’s die aansluiten  
bij lokale behoefte
Begin 2017 kreeg de nieuwe strategie vorm. 
Stichting Life Goals Nederland ging inzetten 
op het initiëren en ondersteunen van lokale 
programma’s via sportservicebureaus. "We 
zoeken nu op plaatselijk niveau de verbinding. 
Dat is belangrijk, want het moet vooral lokaal 
gebeuren. Daarom is het belangrijk dat de 
programma’s aansluiten bij de lokale behoefte. 
Gaat het om ex-verslaafden dan houden we daar 
rekening mee, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
statushouders. Nu zijn we in staat meer 
deelnemers te bereiken en die deelnemers ook 
nog eens beter te steunen. Zo stond het begin 
2017 op papier, maar ik ben blij dat het in de 
praktijk ook echt aanslaat en er steeds meer 
lokale Life Goals Programma’s bijkomen."

" Er zijn in Nederland 
veel kwetsbare 
mensen die steun 
nodig hebben"

Stichting Life Goals Nederland bestuurder Henk Dijkstra:

"Elk individu dat wij motiveren het leven weer op orde te 
krijgen is er één", zegt Henk Dijkstra, bestuurslid van Stichting 
Life Goals Nederland. "Daarom ben ik ook zo blij dat de 
vernieuwde strategie aanslaat. Zo zijn we in staat om veel 
meer mensen te bereiken."
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" Ik ben al die 
positieve dingen 
niet gewend"

Maatschappelijke Sportcoach  
Simon Wodzik hoort nu bij de winnaars

"Siem, zin om te sporten?"
Die vraag werd hem gesteld toen hij al een 
paar dagen zielloos in Singel 9 rondhing, het 
opvangcentrum van het Leger des Heils in 
Maastricht. "Waarom ook niet", dacht Simon 
Wodzik. Hij stond op van de bank en liep achter de 
activiteitenbegeleider aan het centrum uit.
Hij kan het moment zelfs 2,5 jaar later nog helder 
voor de geest halen. "In die periode was ik flink 
naar de klote. Een zware gebruiker. Maar ergens 
dacht ik ook: ik kan zo niet blijven doorgaan. Dus 
ben ik meegegaan."  
Simon kwam terecht bij Vivas Gym, de gym 
van Muay Thai-specialist Irwin Vivas. "Ik ben 
daar gaan kickboksen. Man, ik kréég daar een 
emotionele ontlading. Toen wist ik: Siem, je bent 
35, je bent al 20 jaar de weg kwijt. Je moet nú iets 
doen, anders houdt het hier op met je leven."

Over twee maanden zie je me terug, zei hij na 
afloop van de training tegen Vivas. Dan zou hij 
clean zijn.
"Is goed man, ik zie je over twee maanden", 
antwoordde Vivas.

Waar ging het mis met Simon Wodzik? Die 
vraag boeit hem eigenlijk niet meer. Liever kijkt 
Simon vooruit. Hij is van alle rotzooi af, doet 
een mbo-opleiding, heeft een betaalde baan bij 
het Leger des Heils, al jarenlang vaste partner 
van Stichting Life Goals Nederland, en staat 
als Maatschappelijke Sportcoach nu bijna elke 
dag van de week voor groepen asielzoekers, 
zwerfjongeren en andere mensen die een beroep 
doen op de maatschappelijke opvang. Simon 
heeft het eindelijk voor elkaar – dus waarom zou 
hij terugblikken?

Simon Wodzik (37) is Maatschappelijke Sportcoach in 
Maastricht. Een boom van een vent die 20 jaar de weg 
kwijt was, maar tegenwoordig inspirator is voor vele 
kwetsbare mensen. "Het is belangrijk dat er mensen 
zijn die in je geloven." 
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"De problematiek zat in mij"
Maar hij beseft ook dat zijn verhaal anderen kan inspireren de 
moed niet op te geven, hoe uitzichtloos het leven ook kan zijn. 
Dus: waar ging het mis met Simon Wodzik?
"Eigenlijk is die vraag lastig te beantwoorden. Ik heb het er 
later met mijn moeder weleens over gehad: de problematiek 
zat toen in mij. Laten we het erop houden dat ik me vaak 
onbegrepen en ongeliefd voelde. Op mijn dertiende verhuisden 
we met het gezin van Enschede naar Simpelveld, een dorp ten 
zuiden van Heerlen. Dat was een cultuurshock hoor. Als je niet 
uit Limburg kwam, werd je gediscrimineerd. Daar heb ik voor 
het eerst van me af leren vechten."
In die periode kwam hij in aanraking met drugs en raakte 
verslaafd aan amfetamine. "Dat spul was anders. Opeens werd 
alles helemaal rustig in mijn hoofd. Ik wist gelijk: dit spul is zo 
gevaarlijk voor me, want die rust kende ik niet."
De keerzijde van amfetamine, zo merkte Simon na verloop van 
tijd, was een ‘dove ziel’, zoals hij het zelf noemt. Het zijn de 
tekenen van een geestelijke verslaving. Aan amfetamine raak 
je niet zomaar verslaafd. Om dezelfde psychische effecten en 
energieniveaus te bereiken, heb je steeds meer nodig.
Simon: "Ik kon rustig een nacht of vijf doorhalen. Heb je 
weleens een nacht doorgehaald? Ik kan je vertellen: dan kom je 
op hele duistere plekken in je ziel."
Soms functioneerde hij periodes prima, dan had niemand door 
dat hij gebruikte. Behalve zijn vriendin. Ze zette hem na de 
zoveelste keer op straat. Groot gelijk had ze, vindt Simon nog 
steeds. "Ik was niet eerlijk over mijn gebruik."
Hij kon bij vrienden terecht, maar koos daar niet voor. "Dan had 
ik die vrienden net zo gemakkelijk voorgelogen. Dat wilde ik 
niet meer. Ik meldde me bij Singel 9."

Twee maanden na zijn eerste kickboxles bij Vivas Gym stond 
Simon weer bij Irwin Vivas op de stoep. Dit keer stond er een 
andere Simon Wodzik – hij was afgekickt. 
Dat is nu 2,5 jaar geleden. In die periode heeft hij geleerd dat 
hij ook zonder amfetamine prima kan functioneren. Wat heet: 
Simon heeft een betaalde baan bij het Leger des Heils. In die 
functie biedt hij sport- en beweegactiviteiten aan voor mensen 
in de maatschappelijke opvang in Heerlen. Daarnaast wordt 
hij gedetacheerd aan Maastricht Sport, het sportbedrijf in de 
Limburgse hoofdstad. 

Geen aandacht geven aan negatieve zaken
Als Maatschappelijke Sportcoach staat Simon bijna elke dag 
van de week in zijn trainingspak voor een groep sporters. Dat 
zijn mensen uit de maatschappelijke opvang, de mensen die hij 
kent en begrijpt. De mensen door wie hij zich niet in de luren 
laat leggen. "Ze weten dat ik de deelnemers meeneem naar 
Life Goals Festivals die het vaakst zijn komen trainen. Als er 
zo’n evenement aankomt, komen sommige jongens opeens 
opvallend vaak. ‘Trainer, hoe laat vertrekken we zaterdag?’, 
zeggen ze dan. Ja, zo werkt het natuurlijk niet."
Hij krijgt vertrouwen omdat hij één van hen was. 
"Ervaringsdeskundige zeggen ze dan, maar eigenlijk heb ik een 
hekel aan dat woord. Het pint je vast aan je verleden, terwijl ik 
dat achter me heb gelaten."
Toch gebruikt Simon de ervaringen uit zijn verleden. "Ik geef 
in principe geen aandacht aan negatieve zaken, tenzij het 
natuurlijk zo uit de hand loopt dat het wel moet. Maar ik spreek 
mensen aan als ze iets positiefs doe. Dan kun je een veel beter 
gesprek voeren."
Ook legt hij de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen 
van de teams zoveel mogelijk bij de teams zelf. Die hebben een 

aanvoerder, een aanspreekpunt, die spreek ik aan.’ Hoe vond 
je zelf dat het ging?’ Als je mensen verantwoordelijk maakt 
gedragen ze zich ook verantwoordelijk, is mijn ervaring."
Nog iets wat hij uit zijn eigen verleden heeft meegenomen: 
een open benadering. "Zelf had ik een enorme hekel aan het 
moment dat die klapper op tafel komt, het dossier waar jouw 
verhaal in staat. Dat stuurt zo’n gesprek. Dat doe ik dus niet. Ik 
lees geen dossiers en doe het met wat ik voor me zie. Een open 
benadering inderdaad. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst 
weleens een dossier moet inzien, maar tot nu toe zijn mijn 
ervaringen positief. ‘Siem, hoe heb je die cliënt aan het sporten 
gekregen?’, vraagt een hulpverlener dan verbaasd."
Binnenkort wordt zijn contract met Maastricht Sport verlengd 
en uitgebreid van 20 tot 28 uur per week - er is in Maastricht 
grote behoefte aan sportaanbod voor kwetsbare mensen. 
Simons kracht en talent als Maatschappelijke Sportcoach en 
begeleider van deze bijzondere doelgroep wordt alom herkend.

Mensen die in je geloven
Het is belangrijk dat er mensen zijn die in je geloven. Mensen 
die ook in moeilijke periodes achter je blijven staan. Voor Simon 
is Raoul Reintjens zo iemand. Raoul Reintjens is al lang bij Life 
Goals Nederland betrokken als Maatschappelijke Sportcoach 
van de teams in Maastricht. Inmiddels is hij verantwoordelijk 
voor heel Noord-Brabant en Limburg. "Raoul heeft zich hard 
voor me gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik hem kon 
opvolgen in Maastricht, nu hij teamleider is bij het Leger des 
Heils. Dat heeft me enorm gestimuleerd om te geloven in 
mezelf. Anders had de sociale dienst me laten schoffelen. Nu 
verdien ik zelf mijn geld."
Hij is er zichtbaar blij mee, maar hij is realistisch genoeg om te 
zien dat de gevaren om de hoek liggen. "Ik ben al die positieve 
dingen niet gewend. Kijk, in de basis ben ik een redelijk 
destructief persoon. Iets in mij wil niet dat het goed met me 
gaat. Vroeger had ik dat niet door, ik wist niet hoe dat werkte. 
Dan ging ik rare dingen doen en gebruiken. Nu heb ik dat 
besef gelukkig wel. Nu weet ik dat het belangrijk is om bij de 
winnaars te blijven horen." 
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Mattijs van den Berg en Jasper Agelink waren beiden 
verengingsmanager toen ze een advertentie van Stichting 
Life Goals Nederland op Linkedin voorbij zagen komen, de één 
bij Avanti Wilskracht, de ander bij Sportclub Enschede. Mooi 
werk, waarbij de twee zich vooral inspanden om mensen uit de 
bijstand weer aan het werk te krijgen. 

Maar het begon te schuren. "We deden dit al vier jaar. We 
zagen dat het werkte en wilden meer mensen bereiken", zegt 
Mattijs. "Vooral kwetsbare mensen", vult Jasper aan. "Enschede 
staat in de top vijf van steden met een hoge werkloosheid. 
Dit is een gemeente met relatief veel armoede en bijkomende 
problematiek. Wij wisten dat er grote behoefte was aan een Life 
Goals Programma."

Opleiding tot Life Goals Coördinator
Dus meldden de twee zich aan voor de opleiding tot Life Goals 
Coördinator. Dat was eind 2016, toen de eerste opleiding 
van start ging. Life Goals Nederland had toen net een 
strategische ommezwaai gemaakt. Van uitvoerder van eigen 
sportprogramma’s voor kwetsbare mensen werd het initiator 
van sportprogramma’s voor de doelgroep. De uitvoering kwam 
voortaan lokaal te liggen.
"Dat was precies wat wij zochten", blikt Mattijs terug. "Dankzij 
ons werk als verenigingsmanager hadden wij de overtuiging dat 
dit zou werken, we beschikten over het netwerk in Enschede en 
het stukje ondernemerschap om het programma op te zetten. 
Wat we niet hadden was de kennis en methodiek om dit aan te 
bieden aan kwetsbare mensen in onze stad. De opleiding kwam 
op het goede moment. Het gaf ons de handvatten die we nodig 
hadden om het programma op te zetten."

Onder de vlag van Life Goals Enschede is een indrukwekkende 
coalitie ontstaan waarvan de gemeente Enschede, vrijwilligers-

organisatie M-Pact, het Leger des Heils, FC Twente Scoren in 
de Wijk, het ROC van Twente, vier lokale sportverenigingen 
en sportbedrijf Sportaal deel uitmaken. Jasper en Mattijs zijn 
inmiddels geen verenigingsmanager meer, maar zijn als sport-
regisseur in dienst getreden bij Sportaal.

Veel breder sportaanbod
Sportaal is binnen Enschede verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het sportbeleid. "Voordat we met Life Goals Nederland 
samenwerkten was het aanbod voor kwetsbare mensen 
versnipperd en beperkt tot een programma gericht op re-
integratie", legt Jasper uit. "Met het Life Goals Programma is het 
aanbod verbreed en zijn initiatieven aan elkaar gekoppeld. Het 
huidige aanbod is een stuk laagdrempeliger, zodat juist mensen 
met een complexere problematiek ook kunnen meedoen."

Het brede aanbod heeft een aantal voordelen. Zo worden 
deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt nu opgeleid 
tot Maatschappelijke Sportcoach. Binnenkort kunnen ze de 
trainingen voor de doelgroep verzorgen. Daarnaast plukt het ene 
programma de vruchten van het andere. Mattijs: "In Stadsdeel 
Oost heeft Avanti Wilskracht een goedlopende samenwerking 
met een centrum voor fysiotherapie. Dat hebben we gekopieerd 
in Stadsdeel Zuid. Daar werken we weliswaar met een andere 
doelgroep, maar het werkt daar ook."

Concrete resultaten dankzij de monitor
Life Goals Nederland voegt nog iets anders toe wat ze in 
Enschede goed konden gebruiken: de Life Goals Monitor. "Kijk, 
wij komen op de velden, praten met de deelnemers en kunnen 
zien dat sport als middel werkt", vertelt Jasper. "Dat geldt niet 
vanzelfsprekend voor beleidsmedewerkers en andere mensen 
die niet in de praktijk met deze doelgroep en sport werken. 
Dankzij de monitor ondersteunen de cijfers nu de verhalen."

" Er was hier grote 
behoefte aan sport- en 
beweegprogramma’s  
voor kwetsbare mensen"

Life Goals Enschede timmert aan de weg

Het is een van de succesverhalen van de Life Goals beweging: 
Life Goals Enschede. Meer dan 300 deelnemers telt het 
programma inmiddels. Mensen met een verslavingsverleden, 
statushouders, 50-plussers en mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Drijvende krachten Mattijs van den Berg en 
Jasper Agelink vertellen hoe ze binnen twee jaar Enschede in de 
ban kregen van ‘sport als middel’.

De coalitie van Enschede
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Wekelijks staan ze op het trainingsveld van SV Orion, de 
thuisbasis van Life Goals Nijmegen. Soms zijn het er zes, soms 
zijn het er tien. Allemaal jongens tussen de 18 en 23 jaar. 
Jongvolwassen met een geschiedenis: ze zijn allemaal dak- of 
thuisloos geweest, hebben een psychiatrische aandoening en 
inmiddels onderdak gevonden bij de ‘Dwarsweg’, de Nijmeegse 
locatie van de zorginstelling RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Stipt op tijd voor het voetbal
En ze zijn gek op voetbal. "We doen al jaren mee aan 
voetbaltoernooien", zegt Malou. "Wat elke keer opviel: terwijl ze 
normaal gesproken met geen paard uit bed te krijgen zijn, zijn 
ze voor het voetbal op tijd wakker. Ook nu weer. Vanmorgen 
moesten we om 8 uur weg om op tijd te zijn voor het Life Goals 
Festival in Amsterdam. Ze waren stipt op tijd."

Toen in 2017 het Life Goals Programma in Nijmegen van start 
ging, hoefde de maatschappelijk werker niet lang te denken. 
"Door samen te sporten leer je je cliënten beter kennen. Je 
kunt reacties en mentaliteit niet faken. Dat houd je niet vol. Ik 
herken de karaktereigenschappen, die kennis gebruik ik in de 

begeleiding. Tijdens het voetbal herken je in no-time of iemand 
een streber is of een ‘het-lukt-toch-allemaal-niet’ instelling 
heeft. Die inzichten zijn heel waardevol."

Deel uitmaken van een team is belangrijk
Tijdens het sporten staat ze bewust niet voor de groep. De trainin-
gen verzorgt Maatschappelijke Sportcoach Bas. "Ik sta tussen hen 
in en speel mee. Dat betekent ook dat ik tijdens het voetballen niet 
als begeleider met hen in gesprek ga. Wat ik zie, gebruik ik later als 
referentiepunt voor een gesprek. Dat werkt beter."
Voor de jongens van de Dwarsweg is de wekelijkse training 
belangrijk. Malou: "Het is laagdrempelig. Deze jongens staan 
op grote afstand van de maatschappij zoals jij en ik ‘m kennen. 
Datzelfde geldt voor iedereen met wie ze omgaan. Ze kennen 
weinig mensen met een ander leven dan zij. Als je jaren 
bezig bent geweest met overleven, steeds bent verhuisd van 
pleeggezin naar instelling en uiteindelijk op straat terecht bent 
gekomen, dan is sporten geen prioriteit maar een luxe. Door het 
Life Goals Programma spelen ze nu bij een team. Dat is heel 
belangrijk voor ze."

" Door samen te sporten 
leer je je cliënten  
beter kennen"

Malou van Erp, Maatschappelijke Sportcoach bij Life Goals Nijmegen:

Elke week staat Malou van Erp (28) tussen haar jongens op het trainingsveld. 
Een balletje links, passje rechts, zo leert de maatschappelijk werker de 
Nijmeegse ‘zwerfjongeren’ goed kennen. De kennis die ze op het veld opdoet, 
gebruikt ze in haar functie als begeleider.

Ritme opbouwen en verantwoordelijkheid nemen
"Door te voetballen via het Life Goals Programma kunnen 
ze weer een ritme opbouwen. Ze worden er ook niet gelijk 
uitgegooid als ze een keer te laat komen. Langzaam maar zeker 
leren ze wat er voor nodig is om samen te sporten. In een team 
spelen betekent dat je je verantwoordelijkheden neemt en 
elkaar daarop aanspreekt. Dat zijn ze niet gewend, maar zo leren 
ze het wel."

Malou weet dat verschillende jongens op termijn graag bij een 
team van SV Orion willen spelen. "Dat is een mooi doel. Eerst 
werken we aan een stabiele basis, om vervolgens door te 
stromen naar een regulier team. Voor deze jongens zou dat een 
mijlpaal zijn. Dan ontmoeten ze mensen die ze in hun leefwereld 
nooit zouden tegenkomen."
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Jasper Lamboo, ambassadeur Stichting Life Goals Nederland

WEER EEN 
WAARDEVOL 
LEVEN

Utrechter Jasper Lamboo kickte in 
2010 af van heroïne. Maar toen was hij 
er nog niet. "Iedereen die je kent heeft 
met je verleden te maken, het verleden 
waarvan je wil wegblijven. Je moet 
oppassen niet in je oude gedrag terug 
te vallen. Je moet van de bank af." 
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"In goede tijden lijkt het leven als vanzelf te gaan. Maar in 
slechte tijden, als je een mindere dag hebt en je in je eentje op 
de bank zit, dan komt dat aopie weer op je schouder zitten. Wat 
doe je moeilijk man, zegt-ie dan, neem toch wat... Ik gebruik 
al jaren niet meer, maar op zo’n moment besef ik dat ik altijd 
verslaafd zal blijven."

Liever in beweging
Daarom is hij liever in beweging. Dan blijft dat aapje vanzelf 
weg. Jasper is ambassadeur van Stichting Life Goals Nederland, 
ervaringsdeskundige bij het Leger des Heils en staat als coach 
voor de groep bij het Utrechtse sportprogramma dat deelneemt 
aan de evenementen van Life Goals Nederland. Hij wordt er niet 
moe van zijn verhaal te vertellen. "Dat hoort erbij hè. Het is fijn 
om mijn ervaringen op een positieve manier in te zetten."

En hij zit weer in de schoolbanken. Een mbo-opleiding voor 
begeleider geestelijke gezondheidszorg/ervaringsdeskundige. 
"Het valt niet mee om na een kwart eeuw weer in de 
schoolbanken te zitten. En discipline om elke keer huiswerk 
te doen ontbreekt ook weleens", zegt hij eerlijk. "Maar hoe 
fantastisch zou het zijn om straks een diploma en een 
betaalde baan te hebben?"

Jaspers verhaal begint op zijn 13e, als zijn vader vertelt van 
Jaspers moeder te gaan scheiden. "Daarvoor hadden we een 
heel normaal gezin. Dat alles werd anders toen vader weg was. 
Opeens viel alles weg – hij was mijn steun en toeverlaat. Ik 
keepte toen bij FC Utrecht. Mijn vader reed me twee keer per 
week naar de training. Toen hij weg was, hoefde het voor mij 
niet meer. Ook school kon me niets schelen."

Zijn moeder kon de scheiding en de rebellerende zoons niet 
aan. Van een vitale moeder werd ze een hulpbehoevende 
vrouw. Jasper en zijn broer kwamen in het internaat terecht. 
"Toen ik 18 was, mocht ik terug naar huis. Na drie maanden 
kwam mijn oudste broer bij een ongeluk om het leven. Die klap 
kwam hard aan. Binnen een jaar zat ik aan de heroïne…"

15 jaar heroïne en methadon
Zo’n 15 jaar lang gebruikte Jasper heroïne en methadon. 
"Verschrikkelijk. Elke ochtend word je om 7 uur ziek wakker. 
Dan slik je methadon en gaat het weer. Maar de methadon 
verdooft alles. In de eerste jaren dat ik verslaafd was, voelde 
ik tenminste nog wat. Woede, verdriet, frustratie – je hebt 
nog contact met dat gevoel, begrijp je? Daarna ben je overal 
onverschillig over. Het leven is leeg, emotieloos en uitzichtloos."

De laatste persoon buiten de kring van verslaafden met wie 
Jasper nog contact had, was zijn mentor Marjolein. De vrouw 
die hem methadon verstrekte. "Met haar praatte ik hierover. 
Dat ik moe werd van die onverschilligheid. Zij heeft ervoor 
gezorgd dat ik voor een experimentele afkickmethode in 
aanmerking kwam. In het ziekenhuis in Amersfoort hebben 
ze mijn aderen schoongespoeld. Letterlijk. Die chemicaliën 
blijven aan je aderen plakken hè. Methadon is troep. Acht uur 
ben ik onder narcose gehouden, daarmee heb je de eerste 
afkickperiode gehad. Daarna ga je weer voelen. Ik weet nog 
dat ik voor het eerst de zon op m’n huid voelde branden. Een 
magisch moment."

Van de bank af
Jasper besefte als geen ander dat hij er "een zooitje" van had 
gemaakt. Hij wilde weer een waardevol leven lijden. "Maar 
dat is voor een ex-verslaafde knap lastig. Iedereen die je kent 
heeft met je verleden te maken, het verleden waarvan je wil 
wegblijven. Het is een transitieperiode. Je moet oppassen niet 
in je oude gedrag terug te vallen. Je moet van de bank af."

Dat waardevolle leven vond hij in de sport. "Ik kwam 
Kees tegen, Kees Grovenstein, die in Utrecht actief is als 
Maatschappelijke Sportcoach. Dat was voor mij een perfecte 
match. Die ontmoeting heeft mijn leven veranderd. Opeens 
kon ik al mijn ervaringen op een positieve manier inzetten. Het 
gaat om sport, maar dan net even anders: sport als middel om 
kwetsbare mensen te motiveren of ondersteunen. Daar wilde 
ik graag bij helpen. De mensen die Kees helpt, hebben allemaal 
een rugzakje. Dat kan best moeilijk zijn, maar hé, laat ik daar 
nou net verstand van hebben, want zelf was ik niet anders!"

Voordat hij het wist stond Jasper zelf in het doel. Na al die 
jaren bleek hij ook nog te kunnen keepen. Als keeper van het 
Nederlandse Homeless World Cup team schudde hij de koning 
de hand, zat hij bij Humberto Tan aan tafel en trapte hij een 
balletje met Frank de Boer. Zijn leven kreeg de waardevolle 
invulling die hij graag wilde. 

Ambassadeur van Stichting Life Goals
Inmiddels is Jasper ambassadeur van Stichting Life Goals 
Nederland en van het Leger des Heils. "Ik heb natuurlijk zat 
ervaring. Daar vertel ik dan over aan mensen die ervoor geleerd 
hebben, maar de praktijk niet kennen. Die praktijk ken ik 
natuurlijk als geen ander."

Eind goed al goed? Jasper is realistisch. "In goede tijden lijkt 
alles vanzelf te gaan. Maar in mindere tijden… dan moet ik op 
m’n qui vive zijn. De weg terug is kort. Maar elke vezel in me 
heeft moeten knokken om te zijn waar ik nu ben. Dat laat ik 
niet zomaar glippen."
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" Ik ben altijd 
weggelopen voor 
mijn emoties, 
mijn verslaving"

Maatschappelijke Sportcoach Bas van den Muijsenberg:

In plaats van te vechten in de kooi gebruikt Bas van den 
Muijsenberg (40) tegenwoordig de vechtsport als middel  
om kwetsbare jongeren te helpen. "Bij deze jongens kan ik 
mijn ervaring delen."

De serie low kicks op het stootkussen verraadt 
een geoefend vechtsporter. De jongeren moeten 
zich schrap zetten om niet om te vallen. De 
Syrische jongens die een kickboks-clinic volgen, 
kijken bewonderend toe als Bas trapt. 

Emoties eruit slaan en trappen
Meestal houdt Bas als Maatschappelijke Sportcoach 
zelf de stootkussens vast. In Huis van de Wijk 
de Meeuw, het buurthuis van zorgorganisatie De 
Regenboog Groep in Amsterdam Noord, geeft hij 
wekelijks trainingen voor Life Goals Amsterdam. 
"Het zijn jongens en meiden die tussen  
wal en schip terecht zijn gekomen", zoals hij het 

zelf zegt.  "De meesten zijn verslaafd of verslaafd 
geweest en bezig  met hun herstel. Deze training 
helpt daarbij. Je trapt en slaat de emoties eruit. 
Daarna voel je je goed, of in ieder geval beter dan 
toen je kwam."

Als kickbokser stond Bas vele malen in de ring. 
In de laatste periode van zijn carrière maakte 
hij de overstap naar Mixed Marterial Arts op 
professioneel niveau in Amerika. Daar ging 
het gelijk om grote bedragen. Bas: "Ik heb veel 
verdiend, maar geld interesseerde me niet echt. 
Het was ook zo weer weg."
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" Er lopen zoveel 
mensen rond die 
beschadigd zijn" 

Altijd weglopen voor emoties
In zijn eigen leven is vechtsport ook vaak een 
uitlaatklep geweest. "Ik ben altijd weggelopen voor 
mijn emoties, voor mijn verslaving, ik ben nooit de strijd 
aangegaan met mijn drang tot zelfvernietiging. Ik heb 
heftige dingen meegemaakt, hele heftige dingen, dan 
vluchtte ik in het knokken. Dat ging me goed af. De top 
halen was het probleem niet, aan de top blijven wel. Als 
ik had gewonnen, donderde ik vaak net zo hard weer 
naar beneden."

Het dieptepunt bereikte hij in november 2016. Het 
was vrijdag de dertiende. Met een tas vol morfine 
sloot hij zich op in de badkamer van zijn broer. "Ik was 
vastbesloten er een einde aan te maken. Totdat ik ver 
weg mijn neefje hoorde: ‘Mam, wat doet oom Bas raar.’ 
Toen ben ik die badkamer uitgelopen. Dat was het 
moment dat ik besefte hulp nodig te hebben."

"Ze pellen je af als een ui"
In de afkickkliniek waar hij zijn leven op orde wilde 
krijgen, leerde hij veel over zichzelf. "Ze pellen je af als 
een ui. Steeds wordt er weer een laag weggehaald. Tot 
je bij de kern komt. Alleen bij mij bleven ze maar pellen. 
Het leven gaat ook over keuzes maken, vind ik. Wat wil 
je? Wil je dood, de gevangenis in of ga iets doen met je 
leven? Iets waarin je hart ligt. Ik heb voor dat laatste 
gekozen."

Eenmaal afgekickt kwam hij terecht bij de Regenboog 
Groep in Amsterdam, een vrijwilligersorganisatie die 
zich inzet voor kwetsbare mensen in de hoofdstad. 
"Ik heb toen een tijdje als personal trainer in een dure 
sportschool gewerkt", zegt Bas, "maar veel liever werk ik 
met mensen die het moeilijk hebben gehad. Daarom ben 
ik blij met de trainingen voor Life Goals Amsterdam. Bij 
deze jongens kan ik mijn ervaring delen en de jongeren 
behoeden voor bepaalde keuzes. Er lopen zoveel 
mensen rond die beschadigd zijn. Hen helpen geeft mij 
de voldoening die ik zocht."
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De Rabobank Foundation is één van de belangrijkste 
partners van Stichting Life Goals Nederland. In 2017 
besloot het maatschappelijke fonds van de Rabobank 
de stichting voor een periode van drie jaar te steunen. 
Met de financiële steun kan Life Goals Nederland de 
beweging uitbouwen en meer sportprogramma’s in 
gemeenten opzetten. 

Sporten zonder beperking
Vorig jaar bezocht Van Stempvoort één van de Life Goals 
Festivals. "Ik heb daar persoonlijk kunnen zien met 
hoeveel passie er werd gesport", zegt Van Stempvoort. 
"Ik zag hoe spelers boos op elkaar werden toen een 
doelpunt – terecht of onterecht – werd toegekend. Ze 
waren boos, maar namen ook gelijk de ruimte om het 
met elkaar uit te spreken. Na hun conflict gingen ze als 
vrienden uit elkaar."

Boosheid, ontspanning en plezier
De gebeurtenis was voor Van Stempvoort een goede 
ervaring. "Het ging er pittig aan toe. Alle elementen die ik 
op het veld zag, zitten ook in de sportprogramma’s van 
Life Goals Nederland. Dat kwam juist op dat moment 
enorm goed uit de verf: het plezier, de verontwaardiging 
én het uitspreken en oplossen. Overigens durfde ik het 
niet aan om met deze geoefende spelers het veld op te 
gaan. Als toeschouwer genoot ik aan de kant. " 

Tijdens haar bezoek zag Van Stempvoort het belang 
van de Maatschappelijke Sportcoaches die Life Goals 
Nederland opleidt. "Zij richten zich niet alleen op 
het resultaat van de sport, maar vooral ook op de 
vorderingen op het persoonlijke vlak. Deelnemers 
maken mooie ontwikkelingen door op het gebied van 
gezondheid, samenwerkingsvaardigheden, sociale 
vaardigheden en op het gebied van communicatie. En 
daar doen we het toch voor?" 

Kijk voor meer informatie ook op  
www.rabobankfoundation.nl

" Deelnemers  
maken mooie 
ontwikkelingen  
door"

Roelie van Stempvoort, Senior Programma  
manager bij de Rabobank Foundation:

Sporten is gezond voor iedereen. In Nederland zijn er mensen voor 
wie het beoefenen van een sport niet vanzelfsprekend is. "Omdat er 
geen geld is of omdat je soms even een zetje in de rug nodig hebt om 
toch die stap te nemen naar bijvoorbeeld het voetbalveld. Daarom zijn 
de activiteiten van Life Goals Nederland waardevol", zegt Roelie van 
Stempvoort van de Rabobank Foundation.
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Een groot aantal partners ondersteunt Stichting Life Goals Nederland.  

Tot de belangrijke behoren:

www.stichtinglifegoals.nl


