
Al bij zijn geboorte viel 
meteen op dat Geordy 
spierwit haar had. Voor 

de grap zeiden we dat we een 
albino hadden gekregen. “Nee 
hoor”, reageerde de verloskun-
dige. “Hij heeft geen rode ogen.” 
Ze had gelijk: hij had prachtige 
blauwe ogen en we besteedden 
verder geen aandacht aan zijn 
opvallende uiterlijk. Er waren 
belangrijkere dingen om ons 
zorgen over te maken. Geor-
dy was heel ziek, hij had de 
groep-B-streptokokkenbacterie. 
Toen het na twee weken beter 
met hem ging, werd hij alsnog 
onderzocht. Een oogarts scheen 
met een lampje in zijn oog, 
waarna er rode vlekjes op het 
oogwit verschenen - het teken 
dat onze zoon albinisme had. 
Dit kwam als een verrassing, 
al schrokken we er niet zo van. 
We waren hartstikke blij dat hij 
nog leefde, want er zijn kinde-
ren die aan die bacterie overlij-
den. Dat hij albinisme had, was 
voor ons niet belangrijk. Daar 
hebben we ons pas later in ver-
diept. Uit een bloedtest bleek 

wordt het wazig. Via de huis-
arts kwamen we in contact met 
een organisatie die blinde en 
slechtziende kinderen onder-
steunt. Een medewerker legde 
uit dat we minder contact met 
hem zouden hebben dan met 
een kind dat goed ziet. We kre-
gen de tip om alles van dicht-
bij te laten zien en constant te 

vertellen wat we doen. In het 
begin vond ik dat lastig, maar 
ik ontdekte al snel dat dit echt 
nodig was. Als ik met hem in 
de woonkamer was en zonder 
iets te zeggen naar de keuken 
ging, was ik voor hem ineens 
verdwenen. Een ander kind 
ziet het wanneer je opstaat 
en wegloopt, maar hij niet. In 

dat mijn vriend en ik allebei 
drager zijn van een gemuteerd 
gen. We hadden 25% kans op 
een kind met albinisme. Onze 
oudste, Lyssa, had het niet.
Geordy’s voornaamste beper-
king is zijn slechte zicht. Hij 
ziet maar voor 12%. Tot 1.10m 
ziet hij alles vrij duidelijk, 
maar zonder details. Daarna 

diezelfde categorie: de verstel-
bare tuinstoel. Ik vergat een 
keer te zeggen dat ik mijn stoel 
in de ligstand had gezet, waarna 
Geordy er met zijn hoofd tegen-
aan knalde. Om deze reden ver-
ander ik de inrichting van het 
huis ook niet. Voorheen deed 
ik dat regelmatig, maar daar 
is nu geen beginnen aan. Uit 
testjes bleek dat hij contrasten 
heel goed ziet, dus kreeg ik de 
tip om zwart-wit speelgoed te 
kopen en donkere lippenstift 
te dragen, zodat hij mijn lippen 
kan volgen. 

Overgevoelig
Er werd ons verteld dat Geor-
dy waarschijnlijk moeite zou 
hebben met fietsen en moeilijk 
vriendjes zou maken, omdat 
samen spelen lastig is voor een 
kind dat slecht ziet. Gelukkig 
heeft hij hier geen problemen 
mee gehad. Hij maakt mak-
kelijk contact met anderen en 
leerde net zo snel fietsen als 
zijn zus. Met drieënhalf jaar 
fietste hij zonder zijwieltjes. 
Het is alleen lastiger om met 
hem de weg op te gaan. Alles 
wat snel gaat, zoals auto’s en 
scooters, ziet hij pas heel laat. 
En haaientanden ziet hij niet. 
Hij moet veel op gehoor doen. 
Ik zeg constant: “Let op, stoe-
prand! Kijk uit, lantaarnpaal!” 
Ik zie overal gevaar en houd 
mijn adem vaak in tijdens het 
fietsen. Het is weleens misge-
gaan, maar gelukkig niet met 
ernstige gevolgen. Het idee dat 
hij ooit alleen naar school zal 

Gabriëlle heeft twee kinderen met albinisme

‘IK PROBEER NIET TÉ BESCHERMEND TE ZIJN’
Gabriëlle (35) is moeder van vier kinderen. 
Haar twee zoons Geordy (7) en Yoëll (1) hebben 
albinisme. Ze zijn slechtziend en erg gevoelig 
voor de zon, maar daar valt in Nederland 
gelukkig goed mee te leven. Hoe anders is het 
in Oost-Afrika, waar mensen met albinisme 
hun leven niet zeker zijn. Gabriëlle richtte een 
stichting op om ook daar hulp te bieden.
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moeten fietsen, vind ik maar 
niks. Wanneer is hij daar klaar 
voor? Die vraag houdt me be-
zig. Naast slechtziend, is hij 
ook overgevoelig voor licht. Hij 
heeft weinig pigment op zijn 
netvlies, waardoor fel licht bij 
hem heel hard binnenkomt. 
Als kind huilde hij als er te veel 
licht was. We gebruikten 
hydrofiele doeken voor 
over de kinderwagen en bij 
fel zonlicht gaan de gordij-
nen dicht. 
Vanwege zijn lichte huid 
moet hij goed tegen de zon 
beschermd worden. Petjes, 
zonnebrillen en goed in-
smeren is het devies. We 
zijn veel voorzichtiger dan 
normaal en dat moet ook. 
Niet alleen in de zomer, ook 
in de voorjaarszon moet hij 
oppassen. Op school liggen 
ook een petje, een zonne-
bril en anti-zonnebrand, 
zodat hij altijd beschermd 
is. We proberen hem duide-
lijk te maken dat goede be-
scherming echt belangrijk 
is, omdat hij anders op late-
re leeftijd ziek kan worden. 
In de tuin hebben we een 
overkapping, alles staat in 
de schaduw.

Opvallend
Als je Geordy ziet, valt zijn 
spierwitte haar het meest op.  In 
de supermarkt zeggen vrouwen 
vaak: “Ik wou dat ik zo’n mooie 
haarkleur had.” Of: “Vroeger 
had mijn zoon ook zulk wit 
haar, maar nu is hij donker.” 
Soms leg ik dan uit dat Geordy 
zo wit blijft, maar meestal zeg 
ik niets. Vroeger vond Geordy 
al die aandacht maar vervelend. 
Nu zegt hij netjes dankjewel als 
hij een compliment krijgt. 
Toen hij net op school zat, zei 
hij weleens dat hij hetzelfde 
haar wilde als zijn vriendje. 

Dus wij naar de kapper om het-
zelfde model te laten knippen, 
maar dat was niet wat hij be-
doelde. “Ik wil dezelfde kleur”, 
was zijn reactie. Tja, daar begin 
ik niet aan. Daar zal hij mee 
moeten wachten tot hij groot is. 
Inmiddels hoor ik hem er niet 
meer over. Hij is eraan gewend, 
net als zijn omgeving. 
Voor kinderen van zijn leeftijd 
is het helemaal niet interessant 
hoe hij eruitziet. Ik denk dat 
het ze niet eens opvalt. 
Bij albinisme hoort ook nystag-
mus: het heen en weer gaan 
van de ogen. Het is niet zo dat 

vergaten hoe slecht hij zag. Dat 
klinkt misschien gek, maar ik 
begrijp het wel. Geordy is heel 
actief en nergens bang voor, dus 
je merkt niet snel aan hem dat 
hij slecht ziet. Daardoor hebben 
mensen vaak te hoge verwach-
tingen van hem. Ze gaan ervan 
uit dat hij best goed ziet. 
Op deze avond was iemand 
aanwezig van de stichting die 
Geordy begeleidt. Er werd ver-
teld over zijn slechte zicht en 
er waren speciale brillen, waar-
mee mensen konden ervaren 
wat Geordy ziet. Daar schrok-
ken ze erg van. Zelf had ik al 
eerder zo’n bril op gehad en dat 
is inderdaad schrikken. Juist 
omdat ik zelf goed zie en weet 
wat ik mis. Het drukt je met je 
neus op de feiten. We kregen 
bijvoorbeeld een afbeelding te 
zien van een straat met gepar-
keerde auto’s. Nou, daar kon ik 
niets van maken. Ik herkende 
er niet eens een straat in. Ik zag 
alleen verschillende vlakken. 
Voor Geordy ziet de wereld er 
dus zo uit. Dat is een gek idee. 
Maar ik weet ook dat het voor 
hem anders is. Hij is zo geboren 
en weet niet beter. Geordy zegt 
weleens dat hij best goed kan 
zien. Dat begrijp ik, want hij 
weet niet hoe het óók kan zijn.
Na die informatieavond hadden 
mensen meer begrip voor hem 
en werd er meer rekening met 
hem gehouden. Ik kon merken 
dat het indruk had gemaakt. 
Maar mettertijd vervaagde dat 
ook weer.

Dikke vrienden
Op school heeft Geordy een 
aangepast bureau dat omhoog 
kan. Zo hoeft hij niet steeds 
voorover te buigen om iets te le-
zen. Naast zijn bureau heeft hij 
een schermpje waarop hij het 
digibord kan zien. Ook hangt er 
een lampje boven, zodat hij het 

beter kan zien. En hij krijgt al-
les op A3-formaat, in plaats van 
A4. Soms vindt hij dat niet leuk. 
Hij wil graag hetzelfde zijn als 
de rest. Dat probeert hij wel-
eens, maar dan komt hij er na-
tuurlijk altijd achter dat dat niet 
kan. En dan gaat hij akkoord 
met het alternatief. 
Laatst vroeg zijn zus wat hij zou 
wensen als hij alles mocht wen-
sen wat hij wilde. “Dan wens 
ik dat ik goed kan zien”, was 
zijn antwoord. Dat is best rot 
om te horen. Toch denk ik niet 
dat hij het gevoel heeft dat hij 
iets mist. Hij wil vooral graag 
hetzelfde zijn als andere kinde-

ren. Wij zeggen dan tegen hem 
dat niemand perfect is. Er zijn 
kinderen die niet goed kunnen 
zien, maar ook die niet goed 
kunnen horen of die een been 
missen. “Je bent niet de enige 
die iets zou willen veranderen”, 
drukken we hem op het hart. 
Geordy heeft een heel goede 
band met zijn twee jaar oude-
re zus Lyssa. Ze zijn net een 
tweeling, ze zijn echt samen 
opgegroeid. Zij betekent veel 
voor hem. Terwijl ze zelf nog 
zo klein was, heeft ze hem met 
van alles geholpen. Thuis tij-
dens het spelen, maar ook op 
school. Voor Geordy was de 
eerste tijd op school dubbel zo 
spannend als voor een ander 
kind. Lyssa zocht hem elke 
pauze op en dan speelden ze 

Geordy alles voor zijn ogen 
ziet bewegen, maar het is 
wel vermoeiend voor hem. 
Als hij moe is, heeft hij er 
meer last van. 
Hij keek ook scheel, maar 
dat is verholpen met een 
operatie. Toen hij klein 
was, kreeg ik vaak te horen 
dat hij moe was en naar 
bed moest. Of mensen zei-

den: “Kijk, hij is al aan het scan-
nen.” In het begin vond ik al die 
aandacht maar ongemakkelijk. 
Ik dacht: o jee, wat komt er al-
lemaal op me af? Ik wilde ieder-
een vertellen hoe het zat. Later 
liet ik de opmerkingen van me 
afglijden. 

Informatieavond
Toen Geordy een jaar of drie, 
vier was, hebben we bij ons 
thuis een informatieavond ge-
organiseerd voor familie en 
vrienden. We hadden het idee 
dat daar behoefte aan was, 
omdat mensen nog weleens 

samen buiten. Ze was en is al-
tijd in de buurt. Hij heeft een 
voorbeeld aan haar. Wij hebben 
ons hier nooit mee bemoeid, dit 
komt uit haarzelf. Ze wil haar 
broertje graag helpen. Ik ben 
hier blij mee en vind het mooi 
om te zien dat ze zulke dikke 
vrienden zijn. 

Nieuwe verrassing
Zes jaar na Geordy werd onze 
tweeling geboren, Yinthe en 
Yoëll. Yoëll heeft ook albinis-
me. Het was opnieuw een ver-
rassing, want je weet het na-
tuurlijk niet van tevoren. Maar 
net als bij Geordy zagen we het 

niet als een probleem. Het is 
vervelend voor ze, maar meer 
ook niet. We zien dat Geordy 
zich heel goed kan redden, dat 
gaat zijn broertje vast ook luk-
ken. Bovendien heeft Yoëll zijn 
tweelingzusje. Ze gaan samen 
op ontdekkingstocht, net zoals 
Lyssa haar broertje begeleidde. 
We proberen alle vier de kin-
deren op dezelfde manier op te 
voeden, maar we zijn wel iets 
meer beschermend als het op 
Geordy en Yoëll aankomt. We 
houden ze altijd in de gaten, 
omdat we weten dat ze snel-
ler overstuur kunnen raken, 
bijvoorbeeld als ze niet weten 
waar wij zijn. En natuurlijk 
ook omdat hun sneller iets kan 
overkomen. Tegelijkertijd pro-
beren we niet té beschermend 

‘ De buitenwereld kan best hard  
zijn en daar proberen we ze  
op voor te bereiden’
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te zijn, want daar zijn ze niet bij 
gebaat. Ik ga bijvoorbeeld be-
wust altijd op een andere plek 
op het schoolplein staan als ik 
Geordy ophaal. Ik vind dat hij 
er niet aan moet wennen dat 
de wereld rekening met hem 
houdt. Dat zullen mensen ook 
niet doen als hij straks groot is. 

Hij moet zich realiseren dat hij 
slechtziend is en dat hij degene 
is die zich moet aanpassen. Als 
moeder kan ik nu alles makke-
lijker maken voor mijn kinde-
ren, maar er komt een moment 
waarop dat niet meer kan. Als 
ze naar de middelbare school 
gaan bijvoorbeeld. Dan ben ik 
er niet meer continu om ze te 
helpen. We bereiden ze er stap 
voor stap op voor dat de buiten-
wereld best hard kan zijn. 

Afrika
In Nederland krijg je alle hulp 
en ondersteuning die je nodig 
hebt en word je geaccepteerd 
als je albinisme hebt. Hoe an-
ders is de situatie in Oost-Afri-
ka. Het is daar niet alleen slecht 
gesteld met bescherming tegen 
de zon, er rust ook een taboe 
op albinisme. Men gelooft dat 
mensen met albinisme magi-
sche krachten bezitten en dat 
hun ledematen, ingewanden 
en haar geneeskrachtig werken. 
Hierdoor zijn mensen met albi-
nisme hun leven niet zeker. Ze 
kunnen ontvoerd, verminkt of 

vermoord worden. Soms wor-
den ledematen afgehakt. Dit 
gebeurt vooral bij kinderen, 
omdat daar meer voor betaald 
wordt en omdat zij een makke-
lijk slachtoffer zijn. Vaak over-
lijden ze aan hun verwondin-
gen. Vlak na Geordy’s geboorte 
las ik hier voor het eerst iets 

over. Ik vond het zo erg en kon 
me gewoon niet voorstellen 
hoe het is als je kind opgejaagd 
en bedreigd wordt. Ik was ge-
schokt, maar het was ook een 
ver-van-mijn-bedshow.
Na de geboorte van Yoëll ver-
anderde dat. Ik zag weer een 
documentaire over dit onder-
werp op televisie. Het greep me 
enorm aan en ik besloot dat ik 
hier iets tegen wilde doen. In de 
documentaire werd een bezoek 
gebracht aan een opvangkamp 
voor albino’s. Ik hoorde iemand 
zeggen: “Ik weet niet waar het 
naartoe moet, maar stuur alsje-
blieft spullen hierheen.” Er was 
niets georganiseerd. Ik dacht di-
rect: hier moet ik iets mee. 
De dag daarna ben ik het gaan 
uitzoeken. Ik vond een stich-
ting die zich inzette voor men-
sen met albinisme in Afrika, 
maar die deed iets anders dan 
wat ik in gedachten had. Ik wil 
iets betekenen voor de kinde-
ren in opvangkampen. Ik wil 
daar spullen naartoe brengen, 
zoals anti-zonnebrandcrème, 
petjes en zonnebrillen. Mijn 

twee beste vriendinnen hielpen 
me en niet veel later was stich-
ting Inside The Same een feit. 

Verwaarloosd
In oktober 2015 zijn we naar 
Tanzania gegaan om spullen te 
brengen en ter plekke te bekij-
ken wat we kunnen doen. Wat 
ik daar zag, shockeerde me. De 
kinderen leefden als verwaar-
loosd vee in door de overheid 
gesubsidieerde kampen. Het 
stonk er naar urine, heel vies. 
Kinderen plasten in hun broek 
en hadden wonden omdat ze 
niet werden ingesmeerd. Ze wa-
ren ondervoed en uitgedroogd 
en sliepen met zijn vijven of 
zessen in een bedje. De mus-
kietennetten voldeden niet, 
waardoor veel kinderen malaria 
hadden. We hebben zeven heel 
zieke kinderen naar de dokter 
gebracht. Eén van hen had het 
anders niet overleefd. 
We hebben ook kostscholen en 
kampen bezocht die door stich-
tingen waren opgezet. Daar zag 
het er gelukkig een stuk beter 
uit. Daar hebben de kinderen 
een toekomst. Ze krijgen een 
opleiding, worden goed ver-
zorgd, hebben een eigen bed 
en alles is schoon. Het opende 
mijn ogen en veranderde mijn 
doel. Spullen brengen is belang-
rijk, maar het is geen oplossing. 
Mijn doel is nu breder: ik wil 
alle kinderen uit overheidskam-
pen halen en onderbrengen in 
kostscholen van stichtingen. In 
maart proberen we 25 kinderen 
over te plaatsen vanuit een van 
de slechtste kampen. Ik hoop 
dat ik over twee jaar kan zeg-
gen dat we met onze stichting 
een heleboel kinderen hebben 
overgeplaatst. 

Meer weten over stichting 
Inside The Same? Kijk op: 
www.insidethesame.com.

‘De kinderen waren ondervoed 
en leefden als verwaarloosd 

vee in opvangkampen’
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