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Anita van der Bilt (46) woont samen met haar man Erwin van 
Emmen (51) aan de Zuiderzeeboulevard. Als je hun woning 
binnenkomt, word je direct getrokken naar het raam met het 
panoramische uitzicht over het Eemmeer. Hier is elke dag iets 
moois te zien. En zo wil Anita ook in het leven staan: steeds 
weer iets moois opzoeken, zelfs in moeilijke omstandigheden. 

) Frieda van de Geest

Anita is geboren met korte armpjes 
en ze mist een aantal vingers. Ze is 
enorm behendig en kan zichzelf goed 
redden. ,,Het gaat alleen soms wat 
langzamer. Iedereen die mij kent, weet 
dat ze mij altijd een tweede keer moe-
ten bellen als ik de eerste keer niet 
opneem. Ik hoor de telefoon wel, maar 
ik heb hem meestal pas de tweede keer 
te pakken.''
 

'DEZE KORTE ARMEN 
HOREN BIJ MIJ EN 
DAT IS GOED ZO'

Ze heeft haar handicap zelf al lang 
geaccepteerd en zou niet eens normale 
armen willen hebben. ,,Ik was een keer 
op een open dag van de Koninklijke 
Landmacht met ons logeerkind. Daar 
was een stand met van die robotar-
men. Die moest ik natuurlijk even 
uitproberen, maar mijn logeetje keek 
me aan en zei: 'dat staat jou niet, Ani-
ta!'. Ik heb ze snel weer af gedaan. Deze 
korte armen horen bij mij en dat is 
goed zo.'' 
Ten onrechte wordt nog weleens 
gedacht dat Anita een zogenaamde 
'Softenon-baby' is. Eind jaren vijftig 
werden er veel baby's geboren zonder 
ledematen, als gevolg van het genees-
middel Softenon. Anita is veel later 
geboren en voor haar afwijking is 
geen aanwijsbare oorzaak. ,,Natuurlijk 
was dat enorm schrikken voor mijn 
ouders. Ik had als kind altijd veel hulp 
nodig bij de dagelijkse dingen. Maar 
ze hebben me altijd de wereld in ge-
trapt'', lacht ze. ,,Ik was gelukkig heel 
bijdehand en beet wel van me af. Ei-
genlijk redde ik me altijd wel."

De eerste jaren van haar leven woonde 
Anita in Utrecht. Daar ging ze eerst 
naar de gewone lagere school. ,,Maar 
na een paar maanden vond de juf het 
lastig dat ze steeds mijn jasje dicht 
moest doen en daarom moest ik naar 
een andere school. Dat zou tegenwoor-
dig niet meer gebeuren, maar toen 
waren er nog geen 'rugzakjes' voor 

leerlingen met een beperking." Anita 
kwam terecht op de Mytylschool: een 
school voor kinderen met een beper-
king. ,,Ik vond het daar verschrikke-
lijk! Ik heb daar veel verdriet gehad en 
leerde veel te weinig."

Op de camping
Het gezin Van der Bilt vierde elke 
zomer in Spakenburg vakantie op 'de 
camping van Koops'. ,,We waren hier 
zes weken in de caravan. Ik  zelfs leren 
zwemmen in het zwembad van Koops. 
Mijn ouders hadden veel vrienden 
gekregen in Spakenburg en wilden 
hier eigenlijk wel gaan wonen." Omdat 
Anita het zo moeilijk had op de Mytyl-
school, kwamen de verhuisplannen in 
een stroomversnelling. ,,Toen ik acht 
was, verhuisden we naar Spakenburg 
en kwam ik op de Wegwijzer terecht. 
Ik voelde me er meteen thuis en heb 
me nooit een vreemde gevoeld."

'IK VOELDE ME ER 
METEEN THUIS EN 
HEB ME NOOIT EEN 
VREEMDE GEVOELD'

Na de basisschool kwamen er wat 
moeilijke jaren voor Anita. ,,Ik was 
dertien toen mijn vader overleed. 
Mijn moeder bleef achter met mij en 
mijn broertje van één en zusje van 
zeven jaar. Ik had het moeilijk, vooral 
ook met mezelf: ik moest mijn han-
dicap accepteren, er werd naar me 
gekeken. Iedereen om me heen kreeg 
verkering en ik vond mezelf helemaal 
niet leuk. Ik moest op een vreselijke 
fiets naar school in Amersfoort, mijn 
vader heeft die nog voor me gemaakt. 
Op de laatste schooldag stond 'ie met 
twee lekke banden in de schuur en 
daar is hij nooit meer uit gekomen. Nu 
kan ik erom lachen, maar toen vond 
ik het vreselijk." 

Hulphond
Na een periode op kamers te hebben 
gewoond - ,,Daar ben ik volwassen 
geworden en heb ik geleerd alles zelf-
standig te doen" - ging ze op zichzelf 
wonen op de Aak. Om het voor haar 

wat gemakkelijker te maken, kreeg ze 
een hulphond. ,,Mijn hond helpt mij 
bijvoorbeeld met het losmaken van 
mijn kleding en dingen oprapen van 
de vloer. Ik moet anders enorm diep 
bukken. Ik heb al meerdere hulphon-
den gehad. Sommigen tot aan hun 
pensioen, anderen zijn afgekeurd. Vo-
rig jaar moest ik afscheid nemen van 
Noes. Zij was zó bang voor vuurwerk, 
dat ging gewoon niet meer. Natuurlijk 
hebben we geprobeerd haar van haar 
angst af te krijgen, maar dat lukte 
niet. Noes was heel ongelukkig en 
moest weg. Ik ben echt even ingestort, 
ik was mijn hulp kwijt! Gelukkig heb 
ik weer goedkeuring van de zorgver-
zekering voor een nieuwe hulphond, 
maar dat kan best een tijd duren. Tot 
die tijd vooral veel makkelijke kleding 
aan en overal maar iets langer over 
doen."

Leuke dingen doen
Tegenwoordig woont Anita met haar 
grote liefde Erwin aan de Zuiderzee-
boulevard. ,,We vonden elkaar dertien 
jaar geleden via internet en hij trok 
al snel bij me in." Maar er viel vrijwel 
meteen een donkere schaduw over 
hun geluk. Er werd bij Erwin een hy-
pofysetumor ontdekt in de hersenen. 
Deze is weliswaar niet kwaadaardig, 
maar kan nooit helemaal verdwijnen. 
Het veroorzaakt dagelijks hoofdpijn, 
zijn energieniveau ligt laag en hij is 
slechtziend. In de afgelopen jaren 
heeft hij twee keer een ingrijpende 
operatie ondergaan. ,,Tussen de twee 
operaties in zijn we getrouwd'', lacht 
Anita. ,,We wilden graag iets leuks in 
die moeilijke tijd. In vier maanden 
tijd is de bruiloft geregeld. Erwin ging 
met me mee om de bruidsjurk uit te 
zoeken. Dat vonden ze maar raar bij 
Van Valkengoed. Maar waarom niet? 
Wij willen gewoon graag alle leuke 
dingen samen beleven!" 

'WIJ WILLEN 
GEWOON GRAAG 
ALLE LEUKE DINGEN 
SAMEN BELEVEN!'

En zo kwam ook hond Fien in hun 
leven. ,,Erwin was hartstikke ziek en 
toen hij jarig was gaf ik hem een pup-
py als verjaardagscadeautje, we had-
den weer wat leuks nodig."  
Anita kan ook enorm genieten van 
fotograferen. Ze is aangesloten bij een 
fotoclub, waarmee ze ook regelmatig 
haar werk exposeert. Op haar insta-

grampagina is een mooie selectie te 
zien. ,,Ik hoop er na de coronatijd nog 
meer mee te gaan doen. Het lijkt me 
bijvoorbeeld leuk om rondleidingen 
te verzorgen in het Rietveldpaviljoen, 
waar we exposeren. Wie weet wat er 
dan weer op mijn pad komt."

Wachten op vaccinatie
Koorts is een groot gevaar voor Er-
win, omdat hij daardoor in coma kan 
raken. ,,We zijn dan ook heel bang om 
corona te krijgen'', vertelt Anita. ,,Nor-
maal doet Erwin de boodschappen, 
voor mij is dat niet heel handig. Maar 
nu blijft hij meestal in de auto wach-
ten. We zijn veel te bang voor besmet-
ting. Voor mij zijn de maatregelen 
wel lastig. Ik kan geen mandje of win-
kelwagentje meenemen. En ook een 
mondkapje is voor mij erg onhandig, 
omdat ik vaak mijn mond en kin ge-
bruik om iets open te maken of vast te 
houden. Alleen daarom al wil ik geen 
mandje, ik doe liever mijn eigen tas 
in mijn mond, dan zo'n winkelmand, 
ook al is die schoongemaakt. Maar ik 
gebruik de mondkapjes wel, ik ben er 
echt voorstander van. En ik was mijn 
handen letterlijk stuk, we willen echt 
geen corona krijgen en ik ben er trots 
op dat dit nog steeds gelukt is.''

Voor Erwin en Anita is een het echt 
uitzien naar de vaccinatie, zodat ze 
niet meer zo extreem voorzichtig hoe-
ven te zijn. Ze hopen dat ze dan ook 
snel weer naar hun geliefde Oosten-
rijk kunnen. ,,We komen daar graag 
en veel, Erwin heeft in de berglucht 
meer energie en minder klachten. We 
hebben een eigen caravan en genieten 
enorm van de contacten en het prach-
tige land."

Het tweetal is nooit bij de pakken neer 
gaan zitten, ondanks alle tegenslagen. 
Beiden lopen regelmatig aan tegen in-
stanties, zoals de Wmo bij de gemeen-
te, die het hen niet altijd gemakkelijk 
maken. ,,Ik weet ook wel dat ik geen 
standaard gehandicapte ben'', zegt 
Anita, ,,ik regel veel aanpassingen zelf 
en vraag toch niet veel, maar het gaat 
altijd moeizaam. Ik vind het jammer 
dat mensen altijd zo snel zeggen dat 
alles mooi geregeld is in Nederland, 
alsof je hier alles zomaar krijgt als 
gehandicapte. Zo ervaar ik het niet. 
Erwin en ik hebben samen veel door-
staan, maar we hebben het samen 
goed en fijn. We leven echt in het mo-
ment. Go with the flow en zorg ervoor 
dat je het leuk hebt met elkaar, dan 
kun je samen een hoop aan!" 

INTERVIEW

Anita: 'Met een beetje hulp, 
kan ik me prima redden' 
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INTERVIEW

Anita: 'Met een beetje hulp, 
kan ik me prima redden' 

# Anita en Erwin met hond Fien. (foto: Frieda van de Geest) 


