
Heel trots is ze op haar zoon. Hij speelt in de Lion King! En voor alle jonge mensen heeft ze een 

goede raad: nooit opgeven. Of ze zelf weer aan het werk komt… Ze weet het niet. Toch heeft ze 

onlangs nog 3 maanden gewerkt. En… ze heeft samen met Foliena Feenstra het symbool van 

gastvrijheid vastgehouden: een ananas!

Trots

“Ik ben Jeannette Henry, 63 jaar en ben op Curaçao geboren. Ik woon 30 jaar in Nederland. Ik heb 

een zoon van 41 die musicalster is. Hj heet Marlon Henry en hj speelt nu in de Lion King. Hj heeft 

in meerdere musicals gespeeld, zoals Sister Act. Ik ben heel trots op hem.” 

Opleiding

“Ik heb sinds 2010 een bjstandsuitkering. In 1997 ben ik begonnen met werken: ik maakte de 

kamers schoon en werkte in de keuken van een woonvorm voor verstandeljk gehandicapten. Mjn 

manager vond dat ik heel erg open en vriendeljk was met de bewoners en hj liet mj een opleiding 

volgen. Ik heb met succes de opleiding assistent begeleidster voor ouderen gevolgd.”

Achter de bar

“In 2009 volgde ik een traject bj WerkRoute, werkte een jaar bj de Tomingroep als inpakster en 

daarna moest ik weer een uitkering aanvragen. Toen nodigde de gemeente mj uit om naar een 

vrjwilligersbeurs te gaan. Op die beurs heb ik met de Participatiefabriek kennisgemaakt. In januari 

2016 kreeg ik er vrjwilligerswerk achter de bar. Het was heel leuk om te doen. Ik volgde ook  

trainingen en Het Merk Ik vond ik de beste, daar kom je jezelf tegen. Ik deed tevens de  

Sollicitatie Carrousel en via Foliena is de baan bj ’t Voor Anker tot stand gekomen.” 

Huizen en Naarden

“Ik werkte bj Amaris Zorggroep in Huizen in de keuken en in Naarden werkte ik in de bediening. 

Leuk werk en leuke collega’s, vooral in Naarden. Het was ijn om met de wat oudere bewoners  

om te gaan en te praten. Hen mis ik nog het meest.”

3 maanden

“Jammer genoeg was het maar voor 3 maanden. Dat wist ik vanaf het begin. Maar ik hoopte dat  

ik toch zou kunnen bljven. Daarom vind ik het niet een succesverhaal. Het succesverhaal voor mj 

is alles wat ik bj de Participatiefabriek heb geleerd. Ik ga nu een baan voor langere tjd zoeken. Als 

dat lukt, dan is dat voor mj een succesverhaal, echt!”

Reorganisatie

“Door de Participatiefabriek kan ik nu beter solliciteren en mjn cv ziet er beter uit. Of ik er veel aan 

heb weet ik niet. Door die leeftjd.

Ik weet ook niet waarom ik maar 3 maanden bj Amaris Zorggroep heb gewerkt. Reorganisatie en 

boventallig zeggen ze. Misschien hebben ze over een tjdje iemand nodig, misschien denken ze  

aan mj. Je weet het niet.”

Ananas

“Ik ben erg trots en blj dat Foliena en ik samen een ananas vasthouden om het symbool van 

gastvrjheid te kunnen bljven dragen.” 

Nooit opgeven

“Van de Participatiefabriek heb ik geleerd hoe ik moet solliciteren en hoe ik zelf werk moet vinden. 

Tegen andere mensen zeg ik: nooit opgeven.”

Succesverhaal van Jeannette henry
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