5 vragen aan

Robert van Wees
In het Papageno Huis leren jongvolwassenen met autisme zelfstandig te wonen
en volgen ze dagbestedings- en werkervaringprogramma’s. In het Papageno
Restaurant bijvoorbeeld kunnen ze leren helpen in de bediening en bij de
bereiding van de gerechten. Kok Robert van Wees heeft de dagelijkse leiding in
het restaurant en vertelt er vol passie over.

Hoe ben je bij het Papageno Huis
terechtgekomen?
‘Na de middelbare hotelschool en twee koksopleidingen
heb ik nog een aantal jaar in de horeca gewerkt. Maar op
een gegeven moment wilde ik wel eens wat anders. Ik volgde de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool
Utrecht en studeerde af als beeldend therapeut. Al tijdens
mijn stage kwam ik in aanraking met kinderen met autisme en na mijn afstuderen vond ik een baan bij in de GGZ,
waar ik met kinderen met autisme en gedragsproblematiek werkte. Na vijf plezierige, waardevolle jaren begon het
toch weer te kriebelen. Ik vind het belangrijk om mezelf te
blijven ontwikkelen en toen ik de vacature van het Papageno Huis tegenkwam, waarbij ze iemand zochten om de
horecatak van de dagbesteding voor jongeren met autisme
op te zetten, dacht ik: Dat is het!’

ten en zo ook rariteiten die hem of haar maken tot een
persoon. Wij maken kennis met de persoon die een breed
palet aan vaardigheden bezit, die vanwege diverse omstandigheden onvoldoende tot zijn recht komen. Als je de focus
legt op de problemen die autisme met zich meebrengt,
dan zie je problemen. Maar als je de focus richt op de
mogelijkheden, dan ontdek je die. En dat is wat wij hier
doen. Dat is mijn drijfveer. De individuele wensen en
mogelijkheden van de jongeren voorop stellen en samen
ontdekken wat allemaal mogelijk is, hoever iemand kan
komen om zijn ideaal te verwezenlijken. Ik vind het
geweldig wanneer de jongeren na hun werk voldaan zijn,
als ze een succeservaring hebben beleefd. Je ziet ze groeien, dat is zo mooi.’

Wat maakt jouw werk bijzonder?

Laren?

‘Het Papageno Huis is een mooie samenwerking tussen ’s
Heeren Loo, een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, en Stichting Papageno.
Het gedachtegoed van de Stichting Papageno sluit naadloos aan bij mijn eigen visie over hoe ik de zorg zou willen
opzetten. Het restaurant in het Papageno Huis is een plek
waar jongeren met autisme zich kunnen ontwikkelen tot
de beste versie van zichzelf, en waar de buitenwereld ook
van harte welkom is. Ik vind het heel bijzonder dat ik
daaraan mijn steentje mag bijdragen. Bij Papageno kan ik
mijn ideeën vormgeven op een manier die ik nooit voor
mogelijk had gehouden. Dat is echt te gek! We maken hier
bijna alles zelf, onze ingrediënten zijn zoveel mogelijk
afkomstig van kleine, lokale ondernemers of uit eigen
tuin. Een grote wens is nog een moestuin op een stukje
grond in de buurt, waar we zelf onze groenten kunnen
verbouwen. Dus als iemand nog iets weet…’

‘Als ik Laren binnenrijd, geeft me dat altijd een behaaglijk
gevoel, bijna alsof je op vakantie bent. Ik vind het een
enorm sfeervol dorp. Niet alleen de karakteristieke huizen
dragen daaraan bij, ook de hartelijkheid van de inwoners
van Laren vind ik opvallend. Ze zijn vriendelijk en gemoedelijk en ik merk dat veel mensen het Papageno Huis een
warm hart toedragen.’

Wat is jouw drijfveer?

Het Papageno Restaurant is geopend op ma. t/m vr. van
10.00 – 15.00 uur voor koffie, gebak en lunch. Arrangementen op maat zijn mogelijk..
Meer info: www.papageno.nl. of tel: 035 8884303

‘Autisme is voor mij niet alleszeggend, maar maakt eerder
onderdeel uit van iemands personae. Iemand is dus niet
een autist, maar een persoon met allerlei eigen kwalitei-

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Eigenlijk verdienen alle vrijwilligers die bij het Papageno
Huis betrokken zijn een pluim, maar één van hen in het
bijzonder: Hanny van der Zwaan. Samen met een aantal
andere vrijwilligers heeft zij de Papageno Koffieconcerten
op zondagochtend opgezet. Een heel mooi project, in
samenwerking met het conservatorium van Amsterdam,
waarbij mensen op een laagdrempelige manier kennis
kunnen maken met klassieke muziek.’

