
‘Ook als je autisme 
hebt, kun je  
veranderen en iets 
bereiken’

‘ Ik word tuinarchitect: ik ben creatief 
en wil klanten blij maken’

Danny Bogmans (18)  
weet het zeker: hij wordt  
tuinarchitect. “Ik wil  
iedereen laten zien dat je 
iets kunt bereiken, ook al 
heb je een vorm van  
autisme. En ik wil een tuin 
scheppen die helemaal  
voldoet aan de wensen  
van de klant.” 

T rots laat Danny Bogmans het ontwerp zien 

van zijn droomtuin: een verzorgd gras-

veld, omringd door een groene heg. Links 

een moestuin, rechts een overdekt terras, 

helemaal van hout. Op het terras staan mooie houten 

tuinmeubels. In de hoek brandt een kachel. Vlinders en 

bijen vliegen rond bij het insectenhotel en brandende 

fakkels zorgen voor sfeer. Danny, die een vorm van 

autisme heeft, wil dolgraag tuinarchitect worden.  

Hij is op zoek naar een mooie baan, de volgende stap 

om zijn droom te verwezenlijken. 

Een jaar geleden had Danny nog geen doel. Hij was 

klaar met school, maar was nog leerplichtig. Hij had 

moeite met luisteren, wilde niets en vond dat hij niets 

kon. Danny kon terecht bij Kentalis. “Door gesprekken 

te oefenen en te werken aan mijn mentaliteit en veel 

complimentjes te krijgen, heb ik weer zelfvertrouwen 

gekregen”, vertelt Danny trots. “Rond de jaarwisse-

ling besefte ik: ik ben nu bijna achttien jaar, tijd om 
serieus te worden.”

Toekomst
Samen met zijn ouders en het team van de 

dag behandeling in Eindhoven, is hij gaan kijken naar 

de toekomst. Tijdens zijn behandeling liep Danny stage 

bij een hoveniersbedrijf. “Ik heb daar vooral onderhoud 

gedaan”, legt hij uit. “Maar tuinarchitectuur lijkt me 

veel leuker. Ik ben creatief en het lijkt me leuk een tuin 

te scheppen die helemaal voldoet aan de wensen van 

een klant. Als de klant dan blij is en van zijn tuin kan 

genieten, heb ik goed werk geleverd.”

Danny is vol goede moed. “Kennis uit een boek neem 

ik niet zo goed op. Maar ik kan het vak leren 
vanuit de praktijk. Binnenkort hoop ik, met hulp 

van het UWV, een plekje te vinden bij een hoveniers-

bedrijf dat mij wil helpen. Zo kan ik iedereen laten zien 

dat je kunt veranderen en dat je iets kunt bereiken.  

Zelfs als je een vorm van autisme hebt.” 
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