
Maaike Boersma, Olst 
In de rubriek Gespot maken we kennis met 
bewoners uit de gemeente Olst-Wijhe en 
aangrenzende dorpen. Deze week een 
kennismaking met bewustmaker Maaike 
Boersma uit Olst. Het begrip bewustmaken 
als werkwoord is bekend, dat het ook als 
professie bestaat is nieuw voor mij. Boersma 
beoefent het. Na een lange aanloop en nadat 
ze (zoals ze het uitdrukt) haar eigen 'rommel' 
had opgeruimd vond ze haar missie in het hel-
pen van mensen hun leven weer op de rit te krijgen. 
Het 'opruimen' bestond naast haar vele werk- en leven-
servaringen ook uit de HBO opleiding psychosociaal therapeut. 
"Werk eerst aan je eigen issues alvorens je anderen kunt helpen", is haar credo.

Door Hans van der Heijden 

"Haast. Ik zie de dagen voorbij vlie-
gen. Maar waar vliegen ze eigen-
lijk heen? Even stilstaan. Ademha-
len. Pauze nemen. Minder haastig 
leven", aldus het begin van een 
blog van Maaike.
En wie kent niet de beroemde uit-
spraak van John Lennon: 'Het 
leven is wat je overkomt terwijl je 
bezig bent met het maken van 
andere plannen.' Terwijl we met 
de toekomst en plannen maken 
bezig zijn gaat de échte ervaring 
van het leven aan ons voorbij. 
"Veel van onze aandacht is gericht 
op de wereld buiten ons. Dat kan 
fijn en leuk zijn, maar hierdoor 
kunnen we ook de verbinding met 
onszelf kwijtraken en weten we 
daardoor vaak niet meer wat onze 
werkelijke behoeftes zijn. Stil-
staan bij dat wat is, even pauze 
nemen, tijd om te reflecteren; we 
nemen er vaak de tijd niet voor. 
Toch is dit de enige manier om tot 
rust en inzicht te komen en werke-
lijk contact te krijgen met jezelf. Ik 
help je graag op weg om meer 
begrip voor en grip op je leven te 
krijgen." Zie hier de kern van Maai-
kes missie. Wie is Maaike Boersma 
en welk levenspad bewandelde 
zij alvorens bewustmaker te wor-
den.

Ton sur ton
Haar praktijkruimte is op de 
tweede verdieping van hun 
moderne woning. Een woning 
waarbij aan zowel exterieur als 
interieur niets aan het toeval is 
overgelaten. Vorige week sprak ik 
over vele tinten grijs in relatie tot 
de weersgesteldheid. Vandaag 
valt mij de vele tinten grijs op bij 
het interieur van Maaikes woning 
en haar gezin. Zelfs de kaarsen in 
een xl glazen vaas hebben drie 
grijstinten. Alleen de deuren zijn 
van blank eikenhout. Al met al 
ervaar ik deze ton sur ton combina-
tie als zeer stijlvol. "Rust, ruimte en 
licht, het is een voorecht hier te 
mogen wonen", zegt Maaike in het 
kort over haar interieur. "Maar in 
luxe en smaakvolle styling zit het 
geluk niet", voegt ze er gauw aan 
toe. Waar het geluk wel in wil zit en 

hoe ze dat heeft gevonden wil ze 
graag vertellen.

Barensnood
"Ik ben geboren in Emst, in een 
piepklein houten huisje. Mijn vader 
was hondenfokker en deed in ver-
zekeringen, we hadden het niet 
breed thuis. Ik bracht veel tijd door 
in de natuur en op de boerderij van 
de buren. Altijd bezig met dieren, 
de honden en paardrijden. Natuur 
speelt nog steeds een grote rol in 
mijn leven. En honden, we hebben 
een jonge Grand Basset, die in het 
hondenpension is. Een dagje maar 
hoor, proefdraaien voor de vakan-
tie. Ik ging naar de Mavo in het 
naburige Epe, daar zijn we later 
ook naartoe verhuisd. Maar ik was 
met alles bezig, behalve school en 
na twee jaar switchte ik naar het 
voortgezet beroepsonderwijs rich-
ting landbouw. Ik wilde dieren-
arts-assistente worden." Een 
begrijpelijke keuze, want waar 
Maaike ook kwam, altijd was zíj de 
helpende hand bij dieren in nood 
vertelt ze: "Ik was degene die 
schapen op hun rug zag liggen, 
dan rende ik de weide in en hielp 
ze overeind. Op vakantie in Frank-
rijk zag ik een koe in barensnood, 
in de wijde omtrek geen mens te 
bekennen. Ik ernaar toe en heb dat 
kalfje gehaald. Nou ja ik niet alleen, 
mijn man Arjan die op afstand mijn 
krachttoer gadesloeg schoot ook 
ter hulp. De andere koeien keken 
in een kring nieuwsgierig toe rond 
de kraamkamer."

Schone schijn
Maar dierenarts-assistente werd 
het niet, haar ouders vonden 
Maaike nog te jong om op kamers 
te wonen. Bloemiste, dat kon wel. 
"Dat heb ik drie jaar gedaan, maar 
het samenstellen van boeketjes 
was niet mijn ding." Op weg naar 
een volgende stap in de zoektocht 
naar haar passie kreeg Maaike een 
baan (via een familielid) als recepti-
oniste bij Holland Media Group 
(RTL4, 5 en Veronica). Begonnen in 
het Engelse Brighton, verhuisde 
werk en wonen na vier maanden 
naar Hilversum. In die tijd heb ik 

Arjan leren kennen, dat was in 
1999. Van de televisiewereld nam 
ik uiteindelijk afscheid. Ondanks 
een leerzame periode ook een 
wereld van schone schijn." Maaike 
verhuisde terug naar Epe. Gaande-
weg kwam ze dichter bij haar eind-
doel. Op dat moment een nog 
onbekend einddoel. Ze gaat als 
intercedent aan de slag bij uitzend-
bureau Tempo Team in Zwolle. Na 
vier jaar, als haar oudste zoon 
wordt geboren, stopt ze met dit 
werk. "Een bewuste keuze", zegt 
ze.

Cum laude
Het eind laat nog even op zich 
wachten, want in 2006 gaat 
Maaike naar de Fotovakschool. 
"Dat heb ik één jaar gedaan. Ik 
maakte daarop digitale fotoalbums 
voor derden. Erg leuk, maar niet 
leuk genoeg. Tot ik in 2012 begon 
met de opleiding Psychosociale 
Therapie aan het Boswijk Instituut 
in Doorn." Dat uiteindelijk hier haar 
missie lag blijkt wel uit het gege-
ven dat ze cum laude voor deze 
studie slaagde. Haar studie bekos-
tigde ze met het bedrijf Puur & 
Anders Fair in Putten, dat ze samen 
met een compagnon bestierde. 
"Het was een buitengebeuren 
voor standhouders van food tot 
lifestyle producten. Wij regelden 
dat hele gebeuren van a tot z, heel 
hard werken voor één dag, want 
dat was de duur van de fair."

Beter inzicht
"Je ziet, ik heb heel veel gedaan. 
Maar in die studie viel alles samen. 
Het eerste jaar daarvan ben ik met 
mijn eigen levensvragen aan de 
gang gegaan. Ik heb daardoor nóg 
beter inzicht gekregen hoe ik 
anderen kan helpen hun leven 
weer op de rit te krijgen. Weet je, ik 
plak geen pleisters tijdens een 
therapiesessie, ik laat die wond er 
zijn. Veel zinvoller is het te onder-
zoeken waar die wond vandaan 
komt. Waar loop je op vast? Dat 
zijn de vragen die het antwoord 
vormen naar het bewustmaken."

www.maaikeboersma.nl


