
De boodschap van 
Maria Grijpma:

"Zorg dat je in 
de plus blijft als 
mantelzorger."

interview 

Je grenzen aangeven: het is één van de 
onderwerpen in haar boek 'Klein geluk 
voor de mantelzorger'. Zelf heeft Maria 
dat ook moeten leren, vertelt ze. “Vroeger 
deed ik dat helemaal niet. Ik was continu 
bezig met zorgen, ten koste van mezelf. 
Dat had ik al jong geleerd: bij ons thuis 
was er vaak spanning. Ik ontwikkelde een 
radar voor de behoeften van anderen. En 
vergat daarbij mezelf.”  

We zitten inmiddels aan de koffie en 
thee. Met échte Bretonse koekjes: Maria 
en haar man zijn net 
terug van een vakan-
tie in Normandië en 
Bretagne. Om ons heen 
zien we meer souve-
nirs van buitenlandse 
reizen. In de voortuin hangt een kleurige 
slinger van gebedsvlaggetjes. Die komt 
uit Nepal. Maria: “De eerste keer dat ik 
naar Nepal ging, was ik net gescheiden 
en had ik nog jonge kinderen. Mijn om-
geving verklaarde me voor gek. Maar 
ik ben toch gegaan. Er kan zoveel 
meer als je in mogelijkheden 
denkt!” 

Van verpleegkundige naar 
schrijfster & trainster 
Maria werkte ruim veertig 
jaar als verpleegkundige.  
“Ik begon als vakantie-
kracht op een afdeling 
voor ouderen met de-
mentie. Daarna heb ik op 

veel verschillende plaatsen gewerkt. 
Ondertussen volgde ik voor mezelf 
allerlei cursussen en workshops. Bij één 
daarvan leerde ik Inge kennen. Inmiddels 
zijn we al 25 jaar bevriend.”

Samen met Inge schreef Maria in 2012 
haar eerste boek 'Handboek voor klein 
geluk'. “Het idee ontstond spontaan. Ik 
had een dag in de bossen rondgezwor-
ven, met een rugzak op. Zonder plan, 
helemaal in mijn eigen ritme van lopen, 
schrijven en rusten. Aan het eind van 

de dag voelde ik me 
zó opgeladen. ‘Dat 
zouden alle vrouwen 
eens moeten doen,’ 
dacht ik. Ik belde Inge 
en al pratende ont-

stond het idee voor een receptenboek 
voor zelfzorg. Als je bijvoorbeeld behoefte 
hebt aan rust of vrolijkheid, kun je een 
recept uitkiezen dat daarbij past.”

Als je veel bezig bent met zorgen voor iemand in je omgeving, heb je weinig tijd 
voor jezelf. Je eigen behoeften moeten maar even wachten. “Helemaal niet!” zegt 
ex-verpleegkundige, schrijfster en trainster Maria Grijpma (63). “Juist in zo’n situa-
tie is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt.”   

Ondernemer met passie: klein geluk op recept van Maria 

Dinsdagochtend, op weg naar Maria. Er 
komt een berichtje van haar binnen: als we 
eerder aanbellen is dat geen bezwaar. Ze 

zou alleen echt graag om 12.00 uur stop-
pen of iets eerder. Natuurlijk, antwoorden 
we. Goed dat ze het aangeeft.   

  ondernemer met passie

"Ik leerde al jong om 
ten koste van mezelf 
voor anderen te zorgen."
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was. Als mijn man thuiskwam van zijn werk 
en in de keuken stond te zuchten, dacht ik: 
“Waar heb je het over? Het gaat om mij!”
 
Na de derde keer had Maria in de gaten dat 
haar man in paniek was. “Hij was gewend dat 
ik alles regelde. Nu lag ik daar en liep ik met 
een rollator. Hij wist niet hoe hij ermee om 
moest gaan. Uiteindelijk zag ik dat en zei ik: 
JIJ hebt hulp nodig. Hij kikkerde meteen op. 
Alleen al doordat hij serieus genomen werd.”

In Nederland zijn tegenwoordig heel veel 
voorzieningen waar je gebruik van kunt 
maken. Als je niet weet waar je moet zijn, 
dan is daar ook weer ondersteuning voor. 
Een mantelzorgmakelaar bijvoorbeeld. 
Zelf maakten Maria en haar man daar ook 
gebruik van. “Zij keek wat mijn man nodig 
had en regelde huishoudelijke hulp. En 
we hebben het erover gehad dat we meer 
naar onze omgeving moesten communice-

ren dat mijn man het zwaar had. Iedereen 
bleek direct bereid om bij te springen. De 
toon werd anders. Het verhaal van ons alle-
bei mocht er zijn.”

In de plus 
Veel mensen zijn vooral bezig met wat er 
niet kan, ervaart Maria. En met dingen waar 
ze geen invloed op hebben. “Daar word je 
niet gelukkig van. Je moet je bezighouden 
met jezelf. Zeker als je het zwaar hebt. Dat 
is niet egoïstisch. Dat denken mensen vaak. 
Maar als jij goed voor jezelf zorgt, heeft de-
gene voor wie je zorgt het fijner. Als je in de 
min zit, ben je verstard. Dan ben je aan het 
overleven en neem je geen goede beslissin-
gen. En dat heeft weer invloed op degene 
voor wie je zorgt en jullie relatie. Mijn aller-
grootste boodschap is dan ook: zorg dat je 
in de plus komt en daar ook blijft!”
In de herfst van 2019 nam Maria afscheid 
van de verpleging. “Mijn rug liet het niet 
meer toe. En ik wilde ruimte hebben om 
oma te zijn. Want inmiddels zijn er twee 
kleinkinderen en is de derde op komst. En 
dat is voor mij heel groot klein geluk!”

interview  

Het boek werd een enorm succes. Maria 
en Inge gingen samen trainingen geven 
met als boodschap: zorg goed voor jezelf, 
dat komt iedereen ten goede. “In die peri-
ode nam ik een dapper besluit. Ik werkte 
bij een kliniek waar de sfeer niet goed was. 
Rond de presentatie van het boek nam ik 
ontslag en volgde ik een opleiding voor ter-
minale zorg. Ik startte als zzp’er en waakte 
24 uur per dag bij mensen thuis. Met één 
of twee diensten verdiende ik genoeg om 
op de andere dagen te kunnen schrijven 
en trainingen te geven.”   

Weten dat je mantelzorger bent 
In de jaren erna schreven Maria en Inge 
samen nog drie boeken: 'Klein geluk voor 
de mantelzorger', 'Klein geluk voor de zorg' 
en 'Klein geluk als je ziek bent'. Geen taaie 
kost, maar kleurrijke boekjes waarmee je 
stap voor stap voor jezelf kunt leren dat 
zorgen voor jezelf leuk kan zijn. “Er zit veel 
van onze passie en drive in,” vertelt Maria. 

“Inge en ik willen heel graag doorgeven wat 
we zelf hebben geleerd en ervaren. Zodat 
mensen zich bewust worden van hun rol en 
weten wat er allemaal mogelijk is.” 
Vaak hebben mensen niet eens in de gaten 
dat ze mantelzorger zijn. Ze vinden het van-
zelfsprekend dat ze voor hun naaste zorgen. 
Daarom zoeken ze geen ondersteuning en 
raken ze overbelast. Volgens Maria hoeft 
het niet zo ver te komen. ”Je moet eerder 
beginnen. Allereerst door te weten dat je 
mantelzorger bent. Officieel ben je dat als 
je onbetaald meer dan acht uur per week 
en langer dan drie maanden zorgt voor een 
partner, kind, familielid of vriend.” 
 
Wat heb je eraan om te weten dat je man-
telzorger bent? “Heel veel,” zegt Maria. “Je 
kunt dan gericht ondersteuning zoeken. 
Daardoor wordt het leven gemakkelijker. En 
blijft de relatie met degene voor wie je zorgt 
beter. Zo kwam ik een keer binnen bij een 
cliënt met een dwarslaesie. Zijn vrouw ver-
trok net naar de markt. ‘Ja,’ zei mijn cliënt, 

‘ze is mijn vrouw, niet mijn verzorger. 
Doordat we daar bewust mee om-
gaan, gaat het zo goed tussen ons.’ 
Nadat ik hem gedoucht had, kwam 
zijn vrouw weer binnen. Met haar 

armen vol bloemen.

Signalen serieus nemen 
Het is niet altijd gemakkelijk om 
te onderkennen wanneer er hulp 
nodig is. Dat merkte Maria zelf 
ook, toen ze drie keer onderuit 
ging vanwege hernia’s. “Ik lag 
voor pampus met morfine en 
dacht dat ik de ideale patiënt 

"Voor jezelf 
leren zorgen kan 
zelfs leuk zijn!" 

Ledenactie: Win één van de 25 gesigneerde exemplaren  
van het boek 'Klein geluk voor de mantelzorger'!

Bent of kent u een mantelzorger die ook graag in de plus wil 
komen én blijven? Afgelopen september verscheen de twaalfde, 
volledig herziene druk van 'Klein geluk voor de mantelzorger'. 
Een kleurrijk boek vol praktische recepten, waarmee u zelf aan 
de slag kunt gaan. Of dat u cadeau kunt geven natuurlijk.

Wilt u kans maken op éen van de 25 gesigneerde 
exemplaren? Geef dan vóór 1 februari 2023 uw gegevens 
door via www.ledenservicezuidzorg.nl/kleingeluk. 

"Als je weet dat je mantel-
zorger bent, kun je gericht 
ondersteuning zoeken."
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