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Geachte Burgemeester, 

Soms weet je niet precies waar een brief naar toe moet. Vandaar dat ik deze brief aan u heb gericht. 

Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Ilja Hussaarts, 41 jaar en woonachtig in Steenbergen. Ik werk 

sinds 8 jaar bij SDW Woonlocatie voor Jongeren in Welberg. Dit doe ik met heel veel enthousiasme 

en ga iedere keer met veel plezier naar mijn werk toe. 

Op deze woonlocatie zitten kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben ze bijna 

allemaal een gedragsprobleem. Deze problematiek komt hoofdzakelijk voort uit hun opvoeding 

vanuit de ouders. Ouders die vaak zelf ook verstandelijk beperkt zijn en niet in staat zijn om te 

begrijpen welke zorg aan hun kind geboden moet worden. 

Ook zijn de kinderen die bij ons wonen, door diverse redenen, niet in staat om zich aan te sluiten bij 

huidige sportverenigingen. Zelfs aangepaste sportclubs zijn a.h.w. nog te hoog gegrepen voor deze 

kinderen. En als er dan wel een sportclub bestaat, zijn de kosten van de club of kosten van vervoer 

dusdanig hoog dat ouders dat niet kunnen opbrengen. Dit bracht mij op het idee om hier iets mee te 

gaan doen en deze kinderen toch iets te bieden. Ik heb ruim een maand geleden, in overleg met mijn 

leidinggevende, een sport-uurtje opgericht voor de kinderen van onze woonlocatie. 

Om dit sport-uur ee  aa  te geve , he  ik KANTOK  eda ht. KANTOK is afgeleid va  ik ka  het 
ook . I  dit uurtje sporten de kinderen met zijn allen op laagdrempelig niveau. Het is geen spelletjes-

uur maar echt een uur waarin discipline, samenwerking, uitdaging, uithoudingsvermogen, 

ontspanning en voldoening zeer belangrijk is. 

KANTOK is voor mij inmiddels al een klein succes geworden.  Ik zie de kinderen heel erg opknappen 

tijdens dit uur. Kinderen kijken er ook wekelijks naar uit. Het leuke is dat de kinderen het 

doorvertellen aan hun vrienden dat ze op een sport zitten. Heel mooi om te zien hoe ze hun 

dagelijkse sleur even kunnen vergeten door een uur te sporten.   

Nu heb ik het plan om de komende maanden het uurtje uit te gaan breiden naar twee keer per week.  

Uiteraard komt hier ten aanzien van mijn werkrooster nog wel het een en ander bij kijken. Wij doen 

dit nu wekelijks op donderdagmiddag op het oude voetbalveld van de Welberg. 

 

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom ik dit verhaal aan u vertel! 



Toen ik hoorde van de eventuele asielzoekers die mogelijk komen in Steenbergen, ben ik verder gaan 

denken en dacht dus direct aan KANTOK. Wellicht kunnen kinderen van asielzoekers deelnemen aan 

mijn KANTOK-les? Dat zou ik heel graag willen en lijkt me een goed plan. Even hun dagelijks 

problemen vergeten en weer kind mogen zijn. Samen spelen, samenwerken, uitdaging, 

uithoudingsvermogen en nog veel meer positieve dingen. Ik zie veel problematiek rondom de 

kinderen van de woonlocatie (geweld, seksueel misbruik, drugs/drankmisbruik ouders) en weet 

ondertussen hoe ik hiermee om moet gaan. Dus mocht er een besluit komen zou ik zeer graag 

serieus willen meehelpen aan opvang ten aanzien van kinderen en sport. 

Waarom wil ik dit? 

Mijn verleden is ook niet altijd geweldig geweest. Door in mijzelf te gaan geloven ben ik heel sterk 

geworden. Door veel te gaan sporten en juiste voeding te eten ben ik de afgelopen 2 jaar ruim 30 kilo 

afgevallen. Hierdoor sta ik nog sterker in de wereld. Ik merk dat sporten heel veel voor me doet voor 

zowel lichaam en geest. Ik wil deze kennis en ervaring graag overdragen aan de kinderen/mensen en 

helpen waar hulp hard nodig is. Zolang ik het kan combineren met mijn werk en  privéleven wil ik 

heel graag hierin een handje toesteken. 

Ik loop misschien heel ver op de zaken voorruit maar wilde dit wel graag vertellen. Ik zou het dan ook 

zeer waarderen als ik een reactie van u mag ontvangen. 

Met vriendelijk groet, 

Ilja Hussaarts-Graauwmans 

 


