
Koken. Dat is de grote hobby 
van Martin van der Meij (14). 

Hij wil later dan ook in een 
restaurant werken. Maar 

voorlopig kan hij lekker bezig 
zijn met koken in De Walnoot 

in Leiden. Hier kookt en eet 
hij iedere maandag op de 

kookgroep met nog een paar 
jongens van zijn leeftijd. Hij 

geniet hier erg van en 
daarnaast is het ook nog eens 

goed voor zijn sociale 
ontwikkeling. 

Martins grote hobby 

Martin van der Meij 



Martin is een stille maar vrolijke 
jongen. Hij is met zijn 14 jaar een echte 
puber. Hij heeft echter een 
leerachterstand. Daarom zit hij op het 
Auris College in Leiden. Dat is een 
school voor kinderen met 
leerachterstand en/of 
communicatieproblemen. Hij gaat 
graag naar school. Daar kan hij veel 
leren zodat hij later misschien ergens 
kan werken. En op maandagmiddag 
komt hij naar de Walnoot van Gemiva-
SVG Groep om te koken en gezellig 
met leeftijdsgenoten te eten.  

Leerzaam 
Martin leert veel bij de kookgroep. En 
leren doet hij graag. Met de 
begeleidster doet hij boodschappen. 
De jongens mogen zelf kiezen wat ze 
willen eten. Dit alles is voor Martin erg 
leerzaam. Er komt namelijk veel bij 
kijken. Wat heb je nodig voor een 
gerecht? Waar ligt dat in de winkel? 
Hoe maak je het eten klaar en wanneer 
is het vlees gaar? Allerlei dingen waar 
hij goed over na moet denken. Daniëlle 
Griffioen (begeleidster van Martin): 
“Door de kookgroep doen we een 

beroep op de zelfredzaamheid van 
Martin. Hoewel hij het lastig vindt om 
in te schatten wanneer het eten goed 
is, wil hij dat wel graag leren. We 
gebruiken daarvoor de ‘Geef me de vijf’ 
methodiek. Daarbij stel ik vragen die 
beginnen met wie, wat, waar, wanneer 
en hoe. Zo probeer ik hem inzicht te 
geven in het koken. En het gaat steeds 
beter!”  

 

Plezier 
Martin heeft heel veel plezier in het 
koken. Waar de andere jongens het wel 
eens laten afweten, is Martin er iedere 
week. Daniëlle: “Wat ik heel leuk vind, 
is dat hij zelfs de afwas graag doet. Dat 
zie je niet bij veel jongens, maar Martin 
heeft daar echt plezier in.” 
 
Kookboekje 
Ook Janna, de moeder van Martin, is 
positief over de kookgroep. Ze merkt 
dat haar zoon het daar naar zijn zin 
heeft. “Het lijkt me erg leuk als er een 
kookboekje wordt gemaakt met 
recepten van de gerechten die Martin 
hier gekookt heeft. Dan kunnen we 
thuis samen verder oefenen.”  
 
Vrienden 
Martin krijgt al van jongs af aan 



begeleiding van Gemiva-SVG Groep. Hij 
is vorig jaar naar de kookgroep gekomen 
omdat hij dan naast school ook nog 
andere ervaringen kan opdoen. 
Daarnaast is het contact met 
leeftijdsgenoten belangrijk voor hem. 
Daniëlle: “Martin is echt opgebloeid 
sinds hij bij ons komt koken. In het begin 
was hij erg verlegen en toonde hij geen 
initiatief. Hij keek alleen maar stil toe 
wat de rest aan het doen was. Nu is dat 
totaal anders. Hij kent iedereen en toont 
inmiddels initiatief over wat hij wil eten. 
Hij weet nu waar alles staat in de winkel 
en kan daardoor zelf boodschappen uit 
de schappen halen. Ook de omgang met 
de andere jongens gaat veel beter. Na 
het eten gaan ze vaak nog even 
voetballen. Het zijn echt vrienden van 

elkaar aan het worden!” 
 
Lievelingseten 
Wat het lievelingseten van Martin is? 
Daar hoeft hij geen seconde over na te 
denken: “Aardappelen met vlees en 
groente. Dat vind ik het lekkerst.” Hij 
leert bij de kookgroep echter ook andere 
dingen te eten. Zijn vrienden houden 
namelijk van buitenlands eten. Maar de 
Hollandse pot blijft echt Martins 
favoriet.  

Meer informatie 
 

www.gemiva-svg.nl/voordejeugd 
 

www.gemiva-svg.nl/hulpvraag 
 

Contactgegevens: 
088 205 24 00 

zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl 


