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arriors Leanne Maathuis en Niek de Jonge 
kennen elkaar al tien jaar. “Er is veel gebeurd in 
die jaren. Het is, op en af, aan en uit geweest, 
maar sinds de laatste jaren weten we dat we sa-
men verder willen. Op mijn zestiende kreeg ik 
te horen dat ik een bindweefselafwijking heb. Ik 
was lichamelijk inmiddels zo beperkt dat ik in 
een rolstoel zat. Ik moest het maar rustig aan 

doen. Dit is juist wat je bij deze aandoening 
niet moet doen. Uiteindelijk ging ik een reva-
lidatietraject in, gesteund door Niek. Door de 
juiste balans te vinden tussen inspanning en 
ontspanning heb ik nu geen rolstoel meer nodig. 
Het bizarre is dat Niek twee jaar geleden naar 
hetzelfde revalidatiecentrum moest om zijn weg 
te vinden in het leven met een dwarslaesie. Nu 
ging ik bij hem op bezoek. Helaas zal hij niet 
meer zonder rolstoel kunnen, maar dat neemt 
niet weg dat er nog zoveel mogelijk is!”

Naast de gezamenlijke passie voor reizen, wer-
ken Leanne en Niek voor hetzelfde bedrijf. “Bij 
Davina Werkt volgt Niek een traject Op weg 
naar werk. Toen Niek oprichter Daniël sprak 
over de baan als jobcoach/begeleider vertelde 
hij enthousiast over mij. Ik had toen net mijn 
SPH-opleiding (sociaal pedagogische hulpverle-
ning - red.) met hoge cijfers afgerond en was op 

zoek naar werk. Alsof het zo moest zijn, want dit 
bedrijf past met zijn visie perfect bij me. Davina 
Werkt helpt mensen met afstand tot de arbeids-
markt re-integreren en kijkt daarbij vooral naar 
de achterliggende reden waarom dit nog niet is 
gelukt. Denk hierbij aan financiële onzekerhe-
den, een diagnose waar iemand nog mee wor-
stelt, stress, problemen in de privésituatie, allen 

vallen binnen een enorm grijs gebied. Soms is 
de vraag en het traject kort en simpel en soms 
duurt het langer om mensen te begeleiden naar 
een betaalde baan. Overigens begeleiden we ook 
werkgevers en werknemers op de werkvloer. Ik 
vind het echt heel erg leuk om te doen!”

Zoveel mogelijk van het leven genieten hoe kut 
het soms ook is, is het motto van dit mooie stel. 
“Ik vind het belangrijk om als mens te worden 
gezien en niet als persoon met een beperking. Dit 
voel en ervaar ik op mijn werk en ook bij Kelly 
Sue, vandaar dat ik me graag inzet als Warrior. 
Als team Take it Laesie gaan Niek en ik van de 
zomer tijdens onze roadtrip door Italië vloggen 
voor SUE’s Warriors TV. En op Support 2018 
zullen we ons ook laten zien. Dus kom gezellig 
bij ons langs en koop zo’n te gek shirt Broken 
Crayons Still Color en steun SUE’s Warriors!”

Modeontwerpster Kelly Sue strijdt met haar stichting 
SUE’s Warriors voor een inclusieve samenleving. 
Gelijkwaardigheid, diversiteit en eenheid, dat is wat zij 
willen uitdragen. De Warriors zijn behalve model, ook de 
ambassadeurs van de stichting. Het zijn stuk voor stuk 
krachtige persoonlijkheden. Support Magazine publiceert 
gedurende 2018 van elke strijder een portret.

»

NAAM: Leanne Maathuis
LEEFTIJD: 24 jaar
WOONPLAATS: Enschede
BURGERLIJKE STAAT: 
Verliefd 
STUDIE: Sociaal 
Pedagogische 
Hulpverlening 
WERK (VRIJWILLIG): 

Jobcoach bij re-
integratiebedrijf 
Davina Werkt en SUE’s 
Warrior
LEANNE IN EEN PAAR 

WOORDEN: Enthousiaste 
doorzetter, die als ze 
ergens in gelooft er 
vol voor gaat

Zo veel mogelijk van het leven 
genieten hoe kut dit soms ook is

SUE’S WARRIORS: LEANNE MAATHUIS & NIEK DE JONGE
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