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Coiffure 
meets 
Charity
PInk RIbbon, oRangE babIEs, sTIchTIng 
DoE EEn WEns En DE clInIcloWns: goEDE 
DoElEn DIE PIERÔT sInDs jaaR En Dag van 
haRTE sTEunT. ToEn DE haaRlEmsE 
josETTE buDDIng (42) mauRIcE vERTElDE 
ovER haaR WEns om vERzoRgboERDE-
RIjEn vooR zoRgInTEnsIEvE kInDEREn oP 
TE RIchTEn, bEslooT mauRIcE EnThousI-
asT DIT lokalE goEDE DoEl TE sTEunEn. 
bInnEnkoRT komT DE luIsTER-cD van  
josETTE’s kInDERboEk DEx + zo uIT WaaR  
mauRIcE EEn vERhaal InsPREEkT.

Josette: “Mijn zoon Dexter van dertien is op het eerste gezicht 

een stoere en actieve tiener. Maar dat is op het eerste gezicht. 

Want hij is een tiener met een zorgelijk bestaan. Dexter is au-

tistisch en zwaar verstandelijk beperkt. Zijn denkniveau ligt op 

ongeveer negen maanden. Hij kan niet praten, niet zelfstandig 

eten, niet aanwijzen waar hij pijn heeft. Prikkels kan Dexter 

moeilijk verwerken, hij kampt met enorme energieschommelin-

gen en heeft last van een slaapstoornis zodat we dag én nacht 

met hem in touw zijn. Een goede dag heeft onze zoon nooit, hij 

moet het hebben van fijne momentjes. Dexter heeft twintig uur 

per dag een-op-een-zorg nodig Mijn gezin en ik leven Dexters 

leven. Het is heel zorgelijk, maar ook heel ‘mooi’. Omdat Dexter 

zich niet kan uitdrukken in woorden, is bij mij de drang ontstaan 

om zijn stem te zijn.”

Dex Foundation
Drie jaar terug neemt Josette de eerste stap voor de Dex  

Foundation, een niet-commerciële stichting, dus een stichting 

IntervIew: Els MEiJEr. 

FotograFIe: MEvrOuW FluitEkruiDJE FOtOgraFEErt 

IllustratIes: striPtEkEnaars.nl 



33
PIERÔ

T
32

PI
ER

Ô
T

zonder winstoogmerk. Haar doel is kleinschalige verzorgboerde-

rijen te beginnen onder de naam ‘De stoeistal’ voor kinderen met 

eenzelfde grote zorgbehoefte als Dexter. Om dit kostbare project 

te realiseren, schrijft zij het voorlees- en luisterboek Dex+Zo. Het 

boek kan bijna gedrukt worden, de verwachting is dat het in mei 

2011 in de winkels ligt. alle opbrengsten van Dex+Zo gaan naar 

de kleinschalige stoeistal-projecten.

“nu ik mijn eigen beroep - kapster - niet meer uitoefen en vol-

ledig voor Dexter zorg, wil ik op een andere manier creatief en 

positief bezig zijn”, vertelt Josette opgewekt. “Dex+Zo bestaat uit 

één avontuur met negen themaverhalen waarin drie hoofdkarak-

ters in allerlei situaties terechtkomen: verstandelijk beperkt konijn 

Dex en zijn twee vrienden Bijou, een pittig poesje en de stoere 

hond Bud. 

Een themaverhaal gaat bijvoorbeeld over een dyslectische post-

duif die de post verkeerd bezorgt. Zo is Muddy Mol een slecht-

ziende mol en lotte het la-a-ammetje stottert. Zo maken gewone 

kinderen op een laagdrempelige en speelse manier kennis met 

kinderen die anders zijn. ik heb diverse bekende nederlanders 

bereid gevonden een themaverhaal in te spreken. Fantastisch! 

iedereen voelt zich betrokken, iedereen helpt mee. Maar ik kan 

nog veel meer hulp gebruiken.”

BN’ers helpen mee
Miss Montreal (sanne Hans) stottert zelf en zij nam het verhaal 

over het stotterende lammetje voor haar rekening. Bovendien ver-

zorgt zij samen met speelman & speelman de muzikale titelsongs 

van de themaverhalen. Chela kramers van de Dolly Dots spreekt 

het verhaal in van Dolfi jntje Blub en Maurice vertelt prachtig over 

uiterlijkheden en er anders uitzien. De Wolkenvriendjes heet het 

themaverhaal en het gaat in feite over uitlachen. uitlachen heeft 

vaak met uiterlijke kenmerken te maken en Maurice is door zijn 

vak continu positief met het uiterlijk bezig. ik vind het super dat 

hij zijn medewerking verleent. Ook ben ik bezig landelijke voor-

leesfeesten te organiseren waarbij bekende nederlanders op 

scholen, in bibliotheken de themaverhalen uit Dex+Zo voorlezen. 

Paul Haarhuis, vader van een autistische zoon, heeft dit al een 

keer gedaan en de kinderen hingen aan zijn lippen. Het idee is om 

na het voorlezen ook speelse doe-opdrachtjes uit te voeren. giel 

Beelen, Erik van Muiswinkel, Wijnand stomp en nog vele anderen 

hebben hun medewerking al toegezegd.”

Zelf ervaren
“als een kind iets zelf ervaart op een speelse luchtige manier, 

geeft dat toch het meeste begrip en inlevingsvermogen. kinde-

ren kunnen bijvoorbeeld na het voorlezen zelf merken hoe het 

is om slecht te zien door middel van het opzetten van brilletjes 

waarop bijvoorbeeld wat zeep is gesmeerd. Hiervoor zoek ik nog 

een aantal sponsoren; bij ieder themaverhaal hoort een relevante 

sponsor. Een opticien bijvoorbeeld zou prima in het Muddy Mol 

traject kunnen stappen

Het cirkeltje is rond. Drie jaar geleden zou ik bij Maurice gaan 

werken, helaas kon het niet doorgaan omdat ik voor Dexter geen 

waardige opvang kon vinden! Het is toch een trieste zaak dat juist 

voor deze zorgintensief behoevende kinderen nog steeds geen 

waardige opvang op niveau is. En dat in welvarend nederland!

Het mooie is dat ik telkens mijn machteloze gevoel omzet naar 

een krachtig en positief streven voor ‘vergeten’ en ‘kostbare’ kin-

deren als Dexter. als ik het niet doe, wie dan wel?”

Het voorlees- en luisterboek Dex+Zo, landelijke voorleesfeesten 

met bekende nederlanders, een verzorgboerderij, Josette werkt 

er - naast de zorg voor Dexter en haar zesjarige dochter Madé - 

letterlijk dag en nacht aan. Zij wil met dit initiatief een positieve 

stap zetten in de richting van de acceptatie van het anders zijn om 

daarmee het noodzakelijke doel, de verzorgboerderij de stoeistal 

te realiseren. Meer weten? kijk dan op www.dexfoundation.nl.

Onder de indruk

Maurice: “Josette leerde ik een paar jaar geleden 

kennen toen ze bij mij kwam solliciteren. alles was 

in kannen en kruiken tot bleek dat ze voor haar zoon 

Dexter geen geschikte opvang kon vinden. Werken 

zat er voor haar niet meer in. absurd voor een land 

als nederland. ik was erg onder de indruk van haar 

verhaal vooral omdat ik zelf vader ben. Dan komt zo-

iets nog heftiger binnen. Josette vroeg mij een paar 

weken geleden of ik een hoofdstuk uit haar boek 

Dex+Zo wilde inspreken op een luister-cd. ik vind 

het waanzinnig dat ik haar op die manier kan helpen. 

sinds jaar en dag steunen wij als Pierôt een aantal 

goede doelen en ik vind het te gek om een keer een 

lokaal goed doel te helpen! Josette, veel succes!”


