
Caroline Kerstiëns op bezoek in Bolivia: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Benjamin vanaf een mooie plek meekijkt en ziet dat zijn leven zin heeft 

gehad.’ (foto’s Jorrit Garretsen/Phil’Art productions 2007)
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Grenzeloos gedreven

Sommige medewerkers uit ons ziekenhuis zijn niet alleen binnen ons ziekenhuis gedreven zorgverleners, 
maar ook als vrijwilliger erbuiten. De laatste die in deze rubriek haar verhaal vertelt, is Caroline Kerstiëns, 
klachtenfunctionaris op locatie Blaricum.

Rubriek



13Tergooi Tribune, magazine voor medewerkers | editie 7 | december 2007

In de geest van Benjamin
Benjamin kwam ernstig gehandicapt ter wereld. Hij kon niet 
praten, lachen, zitten en lopen. Toch kon hij zich ontwikkelen en 
zijn bijzondere persoonlijkheid tonen. In ontwikkelingslanden  
is dat veel moeilijker. Daarom richtten zijn moeder Caroline  
Kerstiëns, zijn vader en twee broers de Benjamin Foundation  
for disabled children op. 

Benjamin wordt geboren met een onbekende progres-
sieve neurologische aandoening. Hij heeft nauwelijks 
hersenontwikkeling, ziet slecht en heeft veel last van 
epilepsie, slappe spieren en spiertrekkingen. Alleen 
zijn gehoor is goed ontwikkeld. Zijn leven staat in 
het teken van veel ongemak. ‘Toch kon hij door al zijn 
handicaps heen ons laten zien wie hij was, wat hij 
mooi vond en waar hij last van had’, vertelt Caroline 
Kerstiëns. ‘Voor ons werd Benjamin al gauw Benja-
min. Niet onze gehandicapte zoon, maar een heerlijk 
mannetje, met een eigen persoonlijkheid. Hij heeft ons 
geleerd naar de persoonlijke levenskern van een mens 
te kijken – ontdaan van alle franje.’ Zijn ouders kiezen 
ervoor hem thuis op te laten groeien. Samen met zijn 
broertjes. Samen op vakantie. ‘Het was zwaar’, zegt 
zijn moeder nu, ‘altijd waakzaam, nooit onbezorgd. 
Maar zo hebben we echt van elkaar kunnen genieten.’

Hoogtepunt

Op vijfjarige leeftijd overlijdt hij. Toch nog onver-
wacht. Kerstiëns: ‘Hij heeft ons nog een prachtig laat-
ste jaar gegeven. Eigenlijk is hij op het hoogtepunt van 
zijn leven gestorven. Hij koos zijn eigen moment om uit 
te stijgen boven zijn aardse beperkingen.’  

Benjamin liet zijn ouders zien dat ook zíjn leven waard 
was om geleefd te worden. Het was geen zinloze 
lijdensweg. Ze beseffen echter ook dat hun zoon in Ne-
derland gebruik kon maken van voorzieningen. In een 
ontwikkelingsland had Benjamin met zijn meervou-
dige complexe handicaps nauwelijks een kans gehad. 
Daar wordt een bijna onmogelijk beroep gedaan op de 
familie. En de professionele hulp die Benjamin kreeg, 
is daar ondenkbaar. Daarom besluit de familie de 
Benjamin Foundation op te richten. Om in de geest van 
Benjamin hulp te bieden aan de 34 miljoen gehandi-
capte kinderen in ontwikkelingslanden. Een druppel 
op de gloeiende plaat? ‘Ja, maar wel een heel belang-
rijke druppel’, aldus de medewerker van Tergooizie-
kenhuizen.

Engel

De stichting werkt samen met het Liliane Fonds en 
ondersteunt projecten in Zuid-Amerika. Caroline 
Kerstiëns is net terug van een reis naar Brazilië en 
Bolivia en onder de indruk van de resultaten. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat Benjamin hier bij is, als een soort 
engel. Dat hij ergens vanaf een mooie plek meekijkt en 
ziet dat zijn leven zin heeft gehad.’

Op www.benjaminfoundation.nl leest u meer over de Benjamin Foundation, de projecten, hoe u mee kunt doen 
en hoe u geld kunt geven.


