
Een dagje weg of op vakantie. Voor de 20-jarige Yuri Konings uit Landgraaf zijn dat dingen die hij niet zomaar spontaan doet. 
Want de zorg voor zijn 24-jarige broer Darco komt op de eerste plaats. Van jongs af aan weet Yuri niet beter dan dat hij 
rekening houdt met zijn ernstig zieke broer. Toen hij gevraagd werd om ambassadeur te worden voor jonge mantelzorgers, 
nam hij die kans met beide handen aan. “Ik heb zoveel meegemaakt; als ik lotgenoten kan helpen, doe ik dat graag.” 

Yuri vergeet het nooit. Hij was een jaar 
of tien en speelde buiten met zijn 
vriendjes toen hij zijn broer van achter 
het raam zag toekijken. “Ik wist niet 
hoe snel ik weer naar binnen moest. 
Als hij eenzaam was, voelde dat voor 
mij niet goed.” Yuri is niet anders 
gewend dan dat hij rekening houdt 
met zijn broer. Toen op 11-jarige 
leeftijd zijn ouders gingen scheiden, 
werden die zorgen alleen maar groter. 
“Ik hielp waar ik kon, net als mijn zus 
die toen al het huis uit was maar toch 
vaak bijsprong. Dat is altijd zo geble-
ven. De mentale zorgen zijn het 
grootst. Ik ga eigenlijk altijd met 
zorgen naar bed.”

Hartafwijking
Darco is geboren met het syndroom 
van Down. Als gevolg daarvan heeft 
hij een ernstige hartafwijking. De 
laatste zes jaar zit hij in een rolstoel. 
Verbaal kan hij zich moeilijk uiten. 
Yuri trekt zich zijn lot enorm aan. “Het 
blijft vreemd als mensen zeggen dat 

ze het ‘zo knap’ vinden wat ik doe. Ik 
zie dat helemaal niet zo, voor mij is dit 
vanzelfsprekend. Tegelijk krijg ik er 
ook zo ontzettend veel voor terug. 
Darco laat me bewust van dag tot dag 
leven. Hij laat me dingen relativeren. 
Als ik een moeilijke dag heb gehad op 
school en dan thuis kom, word ik altijd 
enorm uitbundig begroet. Dan zit hij te 
juichen op de bank als ik binnenkom 
en vallen gelijk alle zorgen van me af. 
Darco kan niet zonder mij, maar ik 
ook niet zonder hem.” 

En toch realiseert Yuri zich dat die dag 
ooit gaat komen. De levensverwach-
ting is dat Darco niet oud zal worden. 
“Als kind dacht ik daar niet over na. 
Mijn broer zou er gewoon altijd zijn. 
Als je ouder wordt, komt dat besef er 
natuurlijk wel. Een leven zonder 
Darco beangstigt me. Ik leef constant 
in onzekerheid. Hoe ziet mijn leven 
eruit als ik niet meer voor iemand 
hoef te zorgen? Dat lijkt me zo’n 
enorm gat. Nu draait alles om Darco, 

er gaat niets normaal in ons gezin. 
Een boodschap doen bijvoorbeeld 
vergt een hele organisatie. Hij kan niet 
alleen thuis blijven, maar als hij 
meegaat is dat ook lastig. Niet alleen 
vanwege het gedoe om de rolstoel in 
en uit de auto te krijgen, maar hij 
heeft ook nog wegloopdrang. De 
kleinste dingen die voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn, vergen in ons 
gezin een hele aanpassing.” Over de 
toekomst denkt Yuri bewust niet 
teveel na. “Ik ben nu nog bezig met 
mijn studie verpleegkunde. Mijn 
droom is op een ambulance te wer-
ken. Ik zou best nu al op mezelf willen 
gaan wonen, maar dat is geen optie. Ik 
ben ervan overtuigd dat het moment 
zich ooit vanzelf aandient.”

Ambassadeurschap
Yuri omarmt zijn ambassadeurschap 
omdat hij vindt dat er te weinig is voor 
jonge mantelzorgers. “Ik heb altijd de 
behoefte gehad om met jongeren te 
spreken die in een zelfde situatie zaten, 

maar ik wist ze nooit te vinden. Via de 
Facebookpagina Lotje & Co kwam ik 
onlangs in contact met Femke die een 
boek over dit thema schreef. Ik heb 
daar, samen met een aantal andere 
jongeren ook een bijdrage aan geleverd. 
Dit boek ‘Ik ben er nog’ is nu te koop via 
Bol.com. Door ambassadeur te zijn 
hoop ik anderen in een soortgelijke 
positie te kunnen helpen. Als je jong 
bent en je hebt zoveel zorgen, dan 
ontwikkel je je niet zoals leeftijdgeno-
ten. Je hebt geen ruimte om te puberen, 
je grenzen te ontdekken… Ik krijg ook 
steevast twee vragen gesteld: hoe gaat 
het met je broer? En: het zal wel zwaar 
zijn voor je ouders? Maar ik heb zelf ook 
zoveel meegemaakt in dit kader dat ik 
hoop met mijn ervaring anderen te 
kunnen helpen. Of ze nu voor een broer, 
zus of ouder zorgen. Ik was zelfs een 
periode erg depressief. En tegelijk was 
het Darco die me er uit wist te halen. Je 
zit constant in tweestrijd. Je wilt iets, 
maar het kan niet. Je voelt iets, maar je 
wilt het tegelijk niet voelen. En toch.. als 
ik erover nadenk wat me echt gelukkig 
maakt, dan zijn het de simpele dingen. 
De lach van Darco ’s ochtends vanuit 
zijn slaapkamer, een beter begin van de 
dag is er niet…”

Jonge mantelzorger? Zoek steun bij leeftijdgenoten!
Eén op 4 jongeren in het voortgezet onderwijs is mantelzorger. Toch hoor je daar zelden iets over. Zowel Steunpunt voor 
Mantelzorgs Parkstad en Schinnen als Steunpunt Mantelzorg Zuid (Maastricht, Heuvelland en Stein) hopen daar met de 
hulp van Yuri als ambassadeur verandering in te brengen. Door bijeenkomsten te organiseren waarin jonge mantelzorgers 
elkaar kunnen ontmoeten in combinatie met leuke activiteiten of gastlessen op scholen. “We hopen dat Yuri de jonge 
mantelzorgere letterlijk een gezicht geeft”, aldus beide organisaties, die hierin gezamenlijk optrekken.

Ben jij tussen de 7 en 25 jaar en bied je mantelzorger aan een zieke zus, broer, vader, moeder, opa of oma? 
Meld je dan vrijblijvend aan bij één van de onderstaande steunpunten:

Voor de regio Parkstad en Schinnen: 
Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad
Minckelersstraat 2, 6372 PP Landgraaf
E: info@mantelzorgparkstad.nl
W:  www.mantelzorgparkstad.nl 
T:  045-211 40 00  
Fb: www.facebook.com/ruggesteun.parkstad/

Voor de regio Maastricht, Heuvelland en Stein: 
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht
E: info@mantelzorgzuid.nl 
W:  www.mantelzorgzuid.nl 
T:  043-321 50 46
Fb: www.facebook.com/JongemantelzorgersZuid/

Fragment uit Hé, ik ben er nog 

“Ato” hoe hij zichzelf ook wel noemt…. 
Misschien klinkt het voor sommige raar of gek, maar ato is een heel speciaal 
woord voor mij, misschien wel het mooiste woord dat bestaat. In de inmiddels 
23 jaar dat hij bij ons mag zijn, is “Ato” altijd “Ato” gebleven. 
Als ik aan mijn broer denk galmt het woord “Ato” altijd door mijn hoofd.
Je zou het kunnen zien dat “Ato” Darco maakt hoe hij is en wie hij is... 

“Ik ga eigenlijk altijd met zorgen naar bed”
Yuri Konings (20) uit Landgraaf is ambassadeur voor de jonge mantelzorger
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