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Een warm welkom Een warm welkom 
Hier is ze dan, nu zo echt, zo offi  cieel, mijn eerste 
welkom als kersverse nieuwe voorzitter van de 
vereniging aan jullie, lezers van onze Rett Gazet. 

Toen ik als kind mijn nieuwjaarsbrief moest voorlezen, 
voelde ik me net zo: kriebels in de buik, gespannen 
verwachtingen. De komende tijd, de komende jaren, 
zal ik het zijn die jullie van harte welkom zal heten bij 
het openen van de Rett Gazet. 

Een goed jaar geleden zou ik daar nog hartelijk mee 
gelachen hebben, maar kijk, hier sta ik dan. Ik vind 
het spannend, op diverse manieren. 

Enerzijds had ik nooit gedacht dat het voorzitterschap iets voor 
mij zou zijn, dat ik dit op een goede manier zou kunnen dragen, 
gewoon omdat ik nu eenmaal een beetje onzeker ben. Maar als 
ik iets geleerd heb in het leven, is het dat je je zo nu en dan 
eens aan nieuwe dingen moet wagen, jezelf eens moet 
uitdagen.

Daarnaast is het ook heel boeiend. Onze Rett wereld staat niet 
stil, er komen steeds nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden 
voor onze dochters, nieuwe technologieën. 

Positief is zeker dat ik weet dat ik dit niet alleen hoef te doen, ik 
word geholpen door mijn collega-bestuursleden (waarvoor een 
heel gemeend dankjulliewel!) en wij als bestuur worden 
gesteund door een warme groep: onze Rett familie.

Veel leesplezier, en tot de volgende!

(Cindy)
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Voorzitterswissel 2.0Voorzitterswissel 2.0

Dag ElsDag Els
De afgelopen jaren heb ik je leren kennen als de enthousiaste, bruisende en 
inspire rende voorzitter van de Belgische Rett Syndroom Vereniging, eerst gewoon 
als ouder op de familiedagen, later als mede-bestuurslid.

Ik heb me vaak afgevraagd waar jij al die energie blijft halen om zowel mama, 
werknemer als voorzitter te zijn. Als ik zie hoe laat ‘s avonds en hoe vroeg ‘s mor-
gens jij mails stuurt of beantwoordt, vraag ik me af wanneer jij eigenlijk slaapt. 
Echt niet gewoon.

Ik kan alleen maar zeggen dat jij een geweldige voorzitter was. Steeds motiverend, 
creatief, ook ambitieus in je doelen en dankbaar naar anderen toe. Je kent ieder-
een bij naam en weet steeds de juiste toon te vinden en de juiste dingen te zeggen 
om mensen op hun gemak te stellen en zich welkom te laten voelen op de familie-
dagen, winterwandelingen en zelfs tijdens de bestuursvergaderingen.

Eerlijk is eerlijk. Toen jij aangaf dat je binnen de vereniging een stapje achteruit 
wou zetten en het voorzitterschap aan iemand anders wou overlaten, voelde ik me 
in eerste, tweede en zelfs derde instantie niet aangesproken. Het was een kiempje 

Toen Els in 2005 de sjerp overnam van Jan Vreys, was ik zelf net bij de vereniging. 
We ontmoetten elkaar voor het eerst in de Vooruit in Gent, leerden elkaar kennen op 
die heel fi jne avond. Daar werd een kiem van samenwerking en vriendschap gezaaid 
die uitgegroeid is tot een bloeiende plant. We hebben vergaderd en gediscussieerd, 
getaterd en gelachen, geweend en gerebbeld. We hebben de afgelopen jaren werk, lief 
en leed gedeeld. En ik hoop dat dat zo nog een hele tijd mag doorgaan.

De bedoeling was om ook nu weer in de Vooruit af te spreken, met z’n drieën dit keer. 
Kwestie van de cirkel rond te maken. We hebben dit plan na drie pogingen moeten 
opgeven. Het leven kan de plannen al eens in de weg zitten.

Ik ken ze allebei, Els en Cindy, als bekwame, warme vrouwen met het hart op de juiste 
plaats. Ze hebben elk een eigen, heel verschillende stijl. 

Els slaagt er ogenschijnlijk moeiteloos in om het beste in ieder naar boven te halen. 
Ze heeft met haar enthousiasme en bezieling de effi  ciënte, goed geöliede vereni ging 
opgetild naar een hoger niveau en open getrokken. Het intermenselijke kreeg een 
meer prominente plaats, de ‘ouders van het eerste uur’ werden uitgenodigd om weer 
aan te sluiten, de communicatiemiddelen werden uitgebreid en vernieuwd, er werden 
een massa plannen en ideeën gelanceerd en uitgevoerd. Bedankt, Els!

Cindy ken ik als iemand die zich geen blaasjes laat wijsmaken. Gebakken lucht en holle 
frases kijkt ze zo doorheen. Ze is nuchter, praktisch, effi  ciënt en rustig. Ze kijkt de kat 
eerst uit de boom, observeert en informeert, en als ze overtuigd is, gaat ze er voor. Ze 
heeft als bestuurslid haar waarde al dubbel en dwars bewezen, ik ben er van overtuigd 
dat ook zij een heel mooi hoofdstuk met een nieuwe dimensie zal toevoegen. Welkom, 
Cindy! 

(Anna)

Els en Cindy zwaaien elkaar in en uit, lichten voor ons een tip van de sluier op, in een Els en Cindy zwaaien elkaar in en uit, lichten voor ons een tip van de sluier op, in een 
openhartige briefwisseling.openhartige briefwisseling. 
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dat moest groeien. Maar ik begreep wel je redenen om een stap terug te zetten en 
kon je ook alleen maar steunen daarin.

Nu ik zelf al een maandje als voorzitter bezig ben, is mijn verwondering en bewon-
dering alleen maar groter geworden. Ik werd al geconfronteerd met dingen en vra-
gen die ik niet verwacht had en die tijd en energie vragen. Ja zeker is het boeiend, 
uitdagend en dankbaar, maar uiteindelijk komt het er toch maar gewoon bij.

Ik ben heel blij dat jij nog wel bestuurslid blijft. Dat geeft me toch een veilig gevoel. 
Iemand met ervaring om op terug te vallen. Ik ga daar zo nu en dan toch gebruik 
en misschien zelfs misbruik van maken.

Ik heb je al eens gezegd dat jij als voorzitter moeilijk te vervangen bent, het zijn 
grote schoenen om te vullen. Ik ben zo anders dan jij, maar ik kan je wel beloven 
dat ik mijn best ga doen.

Els, tot ziens, mails, bels. Geniet van je vakantie, geniet van je gezin. Tot gauw.

Lieve groetjes, Cindy

Dag CindyDag Cindy
Wat een mooie en lieve woorden. Ik word er een beetje stil van. Ze doen deugd en 
zijn hartverwarmend. Bedankt!

Ik moet het toegeven … Het voelt vreemd, zelfs wat triest, om na 11 jaar mijn 
kindje (want zo voelt het toch echt wel een beetje) door te geven. Ik heb het 
gekoesterd, verzorgd, soms verwenst, er altijd in geloofd. Maar het werd hoog tijd 
om het door te geven, ik vind het niet gezond om zolang eenzelfde persoon op 
die voorzittersstoel te laten zitten. Dus Cindy, niemand verlangt dat je ook elf jaar 
blijft plakken op die plek. Tien jaar is allicht genoeg?

Je beseft, denk ik, niet hoe gerust ik me voel dat net jij het roer van dit mooie 
schip overneemt. Ik heb je de voorbije jaren in het bestuur zien groeien en steeds 
meer plaats innemen. Je maakte er niet veel woorden aan vuil, maar nam gewoon 
de dingen op en deed ze perfect. Je hebt me weten te overtuigen met je eerlijk-
heid, je door-dik-en-dun-kunnen-vertrouwen, je stijl, je visie, je aanpak.

Je werd al rap de spil van de praktische organisatie van de familiedag, en met een 
niet vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid deed je elk jaar meer. Ogenschijnlijk 
onopvallend (want dat is jouw stijl) kwam in alle initiatieven die we ondernamen, 
steeds vaker en overduidelijk een groot stuk Cindy zitten. 

Zodra je je vastbeet in het communicatiedossier, wist ik het zeker: ik heb echt 
iemand gevonden aan wie ik mijn verantwoordelijkheden wil doorgeven. Ik be-
wonder de manier waarop je vanuit je grote liefde voor Jana, vanuit je opleiding 
als logopediste, vanuit je engagement voor onze vereniging zoveel energie in 
het Tobii-verhaal steekt. Als voortrekker en grote ervaringsdeskundige, ben jij de 
aangewezen persoon om dit belangrijke project voor onze Rett meisjes verder uit 
te bouwen. En het is geen geheim dat communicatie ook mijn dada is, dus weet 
zeker dat je aan mij in deze een partner blijft hebben. Dat is een belofte.

Ik weet zeker dat jij een goeie voorzitter wordt. Eentje met de voeten op de grond, 
met duidelijke doelen, met energie, met de juiste spirit en de juiste waarden. Een 
die zich de goeie vragen stelt en in samenwerking tot resultaten kan komen, een 
die al mijn vertrouwen heeft. 

Ik wens je veel voldoening, mooie momenten, warme ontmoetingen, bijzondere en 
onverwachte dingen toe, want die kreeg ik zelf de voorbije elf jaar in grote mate 
en die stemmen mij dankbaar, die maakten het zo rijk.



5.& Cindy
Nu al bedankt, Cindy, dat jij de komende jaren onze trekker wil zijn. Aan mij heb je 
een trouw en enthousiast bestuurslid. Gebruik mij maar (desnoods misbruiken) en 
fl uit mij op tijd en stond terug als ik teveel ruimte inneem, want dat is de deal die 
we sloten.

Ik geloof er in Cindy. Ik weet zeker dat wij de beste voorzitter hebben. 
Voor tien jaar was het zeker?

Liefs, Els

Dag ElsDag Els
Ook bedankt voor deze lieve woorden, voor dit grote vertrouwen. Ik word er ook 
stil van en krijg er zelfs een krop van in de keel.

Een engagement voor tien jaar, dat weet ik nog niet. Laten we het voorlopig jaar 
per jaar bekijken. Maar ik geloof er ook in, Els. Ik geloof in het bestaan, het doel en 
de toekomst van onze Belgische Rett Vereniging, ik geloof in de nieuwe communi-
catiemogelijkheden voor onze dochters, in het openen van hun en onze wereld, ik 
geloof in het engagement van jou en van onze mede-bestuursleden. Ik geloof in 
onze dochters.

Ik vermoed dat ik mooie, toff e dingen ga tegenkomen. Maar ook dat ik het van tijd 
tot tijd allemaal ga verwensen en mezelf ga afvragen waarom ik hier aan begon-
nen ben. Dat denk ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar dan heb ik nog altijd jou 
om mijn beklag eens te doen.

Lieve groetjes, Cindy

Wie is onze nieuwe voorzitter?Wie is onze nieuwe voorzitter?
Cindy Daelemans werd geboren in 1974. Ze is sinds 2000 gelukkig gehuwd met 
Bart en samen hebben ze vier dochters: Kira, Jana, Fleur en Tessa. Ze noemt 
zichzelf ‘een echte mama mama’, vooral gelukkig als haar gezin dat is. Ze ge-
niet het meest van de momenten samen en is heel trots op haar vier dochters.

Cindy studeerde logopedie en werkte als zelfstandige, in een revalidatiecentrum 
en in de thuisbegeleiding. Sinds 2009 is ze Persoonlijk Assistente van haar Rett 
dochter Jana. Ze houdt van lezen, bakken, wandelen met de hond en gaat regel-
matig fi tnessen. Ze werkt als vrijwilliger op de basisschool van dochters Fleur en 
Tessa.

In 2013 stapte Cindy in het bestuur van de Belgische Rett Syndroom Verenig-
ing. Ze verzorgde van in het begin de praktische organisatie van de familiedag. 
Na een kennismaking op het Wereldcongres in Maastricht, beet ze zich vast in 
de mogelijkheid tot ondersteunende communicatie met een spraakcomputer 
met oogbesturing voor Rett meisjes. Ze speelde een pioniersrol, eerst voor haar 
dochter Jana, en bij uitbreiding voor alle Rett meisjes.
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Meer lezen over de nieuwe voorzitter? Op het Rett congres in Maastricht maakte Cindy kennis met de Meer lezen over de nieuwe voorzitter? Op het Rett congres in Maastricht maakte Cindy kennis met de 
spraakcomputer met oogbesturing. Vanaf Rett Gazet 43 tot heden deelt ze met ons haar zoektocht spraakcomputer met oogbesturing. Vanaf Rett Gazet 43 tot heden deelt ze met ons haar zoektocht 
en haar ervaringen. In Rett Gazet 29 stond dochter Jana centraal als Rett meid in de kijker. en haar ervaringen. In Rett Gazet 29 stond dochter Jana centraal als Rett meid in de kijker. 
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First Things FirstFirst Things First

RETTRETT AGENDA AGENDA

RETT researchersRETT researchers
in de prijzenin de prijzen

15 en 16 september 201615 en 16 september 2016
RTT 50.1, 50ste verjaardag van de eerste publicatie over het 
Rett syndroom. Bijeenkomst in Wenen, Oostenrijk.

24 september 201624 september 2016
Ons nieuwe herfstinitiatief voor Rett ouders, zonder kinderen. 
Alle ouders krijgen een uitnodiging.

28 januari 201728 januari 2017
Gastronomische winterwandeling. Meer info volgt.

22 april 201722 april 2017
Jaarlijkse familiedag in het GielsBos. Noteer deze datum alvast! 

2 tot 4 november 20172 tot 4 november 2017
Europees Rett Congres in Berlijn en viering van de 30ste ver-
jaardag van de Duitse Rett Syndroom Vereniging,

Adrian Bird en Huda ZoghbiAdrian Bird en Huda Zoghbi
winnen samen de Shaw Prize 2016winnen samen de Shaw Prize 2016
voor biowetenschappen en geneeskundevoor biowetenschappen en geneeskunde

‘Het is een eer en een onverwachte verrassing om deze prestigieuze ‘Het is een eer en een onverwachte verrassing om deze prestigieuze 
prijs te mogen delen met professor Zoghbi. Wij hebben, samen met prijs te mogen delen met professor Zoghbi. Wij hebben, samen met 
anderen, al een hele weg afgelegd om te proberen het Rett syndroom anderen, al een hele weg afgelegd om te proberen het Rett syndroom 
te doorgronden en uiteindelijk te genezen. De weg is nog lang niet ten te doorgronden en uiteindelijk te genezen. De weg is nog lang niet ten 
einde ...’ (Adrian Bird)einde ...’ (Adrian Bird)

De Shaw Prize wordt jaarlijks uitgereikt in Hongkong aan wetenschap-De Shaw Prize wordt jaarlijks uitgereikt in Hongkong aan wetenschap-
pers die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben in hun vak-pers die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben in hun vak-
gebied. Adrian Bird (UK) en Huda Zoghbi (USA) ontvangen samen 1,2 gebied. Adrian Bird (UK) en Huda Zoghbi (USA) ontvangen samen 1,2 
miljoen dollar. miljoen dollar. 

(Bronnen: Rett Syndrome Research Trust, Wikipedia)(Bronnen: Rett Syndrome Research Trust, Wikipedia)
(Anna Vermeulen)(Anna Vermeulen)

In
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Emoties en gedrag Emoties en gedrag 
bij het Rett syndroombij het Rett syndroom
Sarojini BuddenSarojini Budden

Ons gedrag en onze gevoelens 
worden mee gestuurd door onze 
hersenen, meer specifi ek door het 
limbale systeem, de hypothalamus, 
de amigdala en de prefrontale cortex; 
en door stoff en zoals serotonine, 
oxitocine en melatonine.
 
Kenmerkend voor het Rett syndroomKenmerkend voor het Rett syndroom 

 • Neuro-anatomische afwijkingen;
 • beperkte groei van de hersenen;
 • verminderde doorbloeding van de 

hersenen;
 • verminderd zuurstofverbruik;
 • verminderde ontwikkeling van 

reukneuronen;
 • hoge binding van serotonine in de 

receptoren van de zenuwen;
 • neuro-fysiologische afwijkingen;
 • EEG’s (electro-encephalogram) 

vertonen onvolwassen patronen en 
epilepsie-achtige abnormaliteiten;

 • slaapstoornissen;
 • vertraagde intracorticale afschei-

ding;
 • afwijkende controle over het adem-

halingsritme;
 • laag zenuwsignaal in de hersen-

stam;

 • biochemische afwijkingen;
 • voorbijgaande verhogingen van 

melkzuur, ammoniak en sommige 
andere stoff en;

 • verhoging van glutamaat en          
B-endorfi nes;

 • sommige stoff en vertonen dan 
weer lagere niveau’s dan courant.

 
De hersenstam stuurt het autonome 
zenuwstelsel, dat instaat voor de 
aansturing van de autonome (‘auto-
matische’) lichaamsfuncties zoals 
ademhaling, hart, nieren, spijsverte-
ring, ... 

De verstoorde werking van de hersen-De verstoorde werking van de hersen-
stam heeft eff ect op het gedrag van stam heeft eff ect op het gedrag van 
Rett kinderenRett kinderen
 
 • Baby: stil, passief, zwak schreien, 

zwak zuigen, slappe, hypotone 
spieren, slaperigheid, ...

 • Kleuter: achteruitgang van de 
spraak, opkomen van handstereo-
typen, onderbroken oogcontact, 
krijsen, haartrekken, bijten, ...

 • Basisschoolleeftijd: toenemende 
slaapstoornissen, ongepast lachen 
of schreien, hyperactief, onoplet-
tend, afwezig, ...

 • Ouder dan tien jaar: toename van 
staren, kreunen en krijsen, ADHD-
achtige problemen, mogelijke 

Europees RETT Congres in RomeEuropees RETT Co
30 oktober tot 1 november 201530 oktober tot 1 november 2015

Hugo Pilate deelde zijn Rome-ervaringen al in de vorige Rett Gazet. Nu gaat hij Hugo Pilate deelde zijn Rome-ervaringen al in de vorige Rett Gazet. Nu gaat hij 
wat dieper in op de uiteenzetting van Sarojini Budden. In een latere editie komt wat dieper in op de uiteenzetting van Sarojini Budden. In een latere editie komt 
de voordracht van Angela Fabio aan bod. de voordracht van Angela Fabio aan bod. 



9.rnationaal

problemen met gehoor, zicht of 
functioneren van de schildklier die 
op te volgen zijn.

 • Oudere kinderen zijn meer afwezig, 
de moeilijkheid of onmogelijkheid 
om zich uit te drukken kan leiden 
tot krijsen of agressiviteit uit frus-
tratie en onmacht.

 • We moeten bijzonder alert zijn op 
depressie: ontbreken van interesse, 
verlies van energie, schreierig, 
sentimenteel, verlies van appetijt, 
wat kan leiden tot gewichtsverlies.

Typische medische omstandigheden Typische medische omstandigheden 
die bij het Rett syndroom bepaald die bij het Rett syndroom bepaald 
gedrag aansturengedrag aansturen

 • Dystonische spasmen (oncontro-
leerbare spiersamentrekkingen);

 • refl ex sympatische dystrofi e (com-
plex pijnsyndroom, vaak in de 
ledematen met als kenmerken 
overgevoeligheid, branderige pijn, 
zweten, zwelling);

 • menstruatie kan veranderingen in 
gedrag veroorzaken;

 • zelfstimulatie.

Omgevingsfactoren die het gedrag Omgevingsfactoren die het gedrag 
kunnen beïnvloedenkunnen beïnvloeden

 • Onvermogen tot communicatie;

 • verandering van school, begeleider 
of zorgverlener;

 • verlies van sociale contacten;
 • onopgemerkt misbruik of mishan-

deling;
 • eenzaamheid, verdriet, verveling;
 • ziekte of zich onwel voelen, pijn;
 • irritatie, kieskeurigheid.

 
Hoe kunnen we omgaan met gewij-
zigd gedrag? Hoe kunnen we gedrags-
veranderingen aanpakken? Vormt het 
gedrag een ‘probleem’?

De uitdaging voor ouders, begeleiders De uitdaging voor ouders, begeleiders 
en zorgverleners: hoe een juiste en zorgverleners: hoe een juiste 
inschatting makeninschatting maken

 • Maak een correcte diagnose.
 • Behandel het ‘verbonden’ medi-

sche probleem.
 • Beheers de symptomen.
 • Zoek aangepaste oplossingen, 

therapie.
 • Zoek aangepaste medicatie wan-

neer niet-medicinale behandeling 
en gedragstechnieken niet helpen.

 
Behoud een open geest, steek het 
niet direct op Rett, de oorzaak ligt 
vaak ook buiten Rett. Ga op zoek en 
wees creatief.

Europees RETT Congres in Romengres in Rome
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Kleine, niet ingrijpende interventiesKleine, niet ingrijpende interventies

 • Voeding: werk met kleine, fre-
quente porties;

 • gebruik muziek en video als rust-
brenger;

 • drukverlagende matras;
 • neopreenpak voor diepe drukmas-

sage;
 • warmtebaden, watertherapie;
 • sensorische therapie;
 • bied keuzemogelijkheden aan, laat 

kiezen;
 • elleboog- of handspalken.

 
 • Zoek een geïntegreerde aanpak, 

een samenwerking tussen gezin, 
therapeutisch team en medici.

 • Zoek oplossingen en aanpassingen 
vanuit de eigen leefwereld en de 
specifi eke behoeften door observa-
tie en ervaring (leuk / niet leuk – 
aandachtig / niet aandachtig – 
opgewekt / droef – ...).

 • Heb oog voor vroege signalen van 
onrust, houd haar blik in het oog en 
ontdek wat zij graag heeft en wat 
ze wil vermijden.

 • Bied een constante, veilige, ver-
trouwde omgeving.

 • Vermijd situaties die duidelijk als 
onaangenaam worden ervaren.

Maak gebruik van Toegepaste Maak gebruik van Toegepaste 
Gedragsanalyse Gedragsanalyse 
(ABA Applied Behavioral Analysis)(ABA Applied Behavioral Analysis)

 • Beoordeel en behandel gedrag;
 • verhoog eff ectief de communicatie 

en verander gedrag;
 • verminder zelfverwonding;
 • meet de verandering en de doel-

matigheid van de gezette stappen;
 • gebruik functionele beoordelings-

schema’s;
 • ontwikkel responsmethoden;
 • gebruik medicatie wanneer het niet 

anders kan.

Mogelijke medicatieMogelijke medicatie

 • Wanneer zelfverwonding problema-
tisch blijft kunnen diverse mogelijke 
middelen mits goede opvolging 
eff ectief zijn: risperdal, clonidine, 
abilfy, seroquel, geodon, orap, 
zypreza.

 • ADHD: rilatine, metadate, concerta, 
Stratera met lange werking.

 • Stemmingsstabilisatie: Tegretol, 
Depakote.

 • Antidepressiva.
 • Angstremmers: Serotonin, Buspi-

zone, Atarax, Xanax, Tranxene, 
Valium.

 • Repititief, obsessief gedrag: Prozac, 
Luvox, Celexa.

(Hugo Pilate)

Sarojini Budden is pediater in het Providence Neurodevel-
opment Center in Portland, Verenigde Staten. ‘Families 
need to feel that someone cares when they hurt.’
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Donderdag 15 en vrijdag 16 september  Donderdag 15 en vrijdag 16 september  
2016, RTT 50.1 in Wenen2016, RTT 50.1 in Wenen

Woensdag 2 tot vrijdag 4 november Woensdag 2 tot vrijdag 4 november 
2017, Europees RETT congres in Berlijn2017, Europees RETT congres in Berlijn

Internationale bijeenkomst naar aanleiding van de 50ste verjaardag van 
de eerste publicatie van Andreas Rett over het Rett syndroom. Ouders, 
patiënten, researchers, verzorgers en behandelaars zijn van harte 
welkom in de vroegere woonplaats van dokter Rett, de ‘geboorteplaats’ 
van het Rett syndroom. 

Op www.rett2016.wien vindt u alle details.

In november 2017 wordt het volgende Europese Rett Syndroom Congres 
georganiseerd in Berlijn, Duitsland. De Duitse Rett vereniging viert dan 
tevens haar 30ste verjaardag. Meer informatie volgt later.

TussenkomstTussenkomst
voor ouders die een internationaal voor ouders die een internationaal 
RETT congres bijwonenRETT congres bijwonen
De Belgische Rett Syndroom Vereniging komt tussen in de kosten als De Belgische Rett Syndroom Vereniging komt tussen in de kosten als 
ouders van onze vereniging een internationaal Rett gebeuren willen bij-ouders van onze vereniging een internationaal Rett gebeuren willen bij-
wonen. wonen. 

De precieze bijdrage wordt bepaald aan de hand van het concrete dos-De precieze bijdrage wordt bepaald aan de hand van het concrete dos-
sier. Ouders die willen deelnemen aan een internationale Rett bijeen-sier. Ouders die willen deelnemen aan een internationale Rett bijeen-
komst kunnen een aanvraag indienen op basis van de geschatte kosten komst kunnen een aanvraag indienen op basis van de geschatte kosten 
van vervoer, verblijf en deelname aan het congres. Een percentage van vervoer, verblijf en deelname aan het congres. Een percentage 
daarvan zal terugbetaald worden na het indienen van een kopie van de daarvan zal terugbetaald worden na het indienen van een kopie van de 
facturen en een bewijs van aanwezigheid.facturen en een bewijs van aanwezigheid.

Wilt u meer inlichtingen over deze tussenkomst? Wilt u meer inlichtingen over deze tussenkomst? 
Mail ons op brsv@rettsyndrome.beMail ons op brsv@rettsyndrome.be
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Foto links: Olga Timutsa, Rett moeder en een van de drijvende 
krachten achter dit congres

Foto rechterpagina: Michael Freilinger, Caroline Lietaer, Leopold 
Curfs en Eric Smeets

Uiterst rechts: Thomas Bertrand, voorzitter RSE

Ik volgde reeds vele Rett bijeenkomsten, 
dit wereldcongres zal mij echter voor 
altijd bijblijven. De drijvende krachten van 
de Russische moeder Olga Timutsa, van 
voormalige RSE voorzitter Gerard Nguyen 
en van de Finse Yorma Syväjärvi maakten 
deze conferentie mogelijk.

In 1998 kreeg Olga’s dochter de Rett 
diagnose. Aangezien er over het Rett 
syndroom niets te vinden was in Rusland, 
nam Olga deel aan diverse internationale 
congressen. De informatie die ze daar 
verzamelde, bracht ze mee naar Kazan en 
liet ze in het Russisch vertalen. In 2010 
verneemt Olga dat een Russische tennis-
ster, Vera Zvonareva, Rett families in het 
buitenland had ondersteund. Ze nemen 
contact op met elkaar en creëren in 2011 
een Russische Rett website. Dankzij deze 
site kwamen een aantal Russiche Rett 
gezinnen met elkaar in contact. In 2011 
werd in Kazan een eerste Rett conferentie 
gehouden met 200 professionelen en 27 
ouders.

Voorlopig kan de Rett diagnose en die 
van andere zeldzame ziekten in Rusland 
enkel in Moskou worden gesteld. Gezien 
de uitgestrektheid van het land, kan men 
vermoeden dat heel wat kinderen niet 
gediagnosticeerd zijn, want niet iedereen 
heeft de middelen om zich naar Moskou 
te verplaatsen. 

Vandaag zijn 391 Rett gezinnen gekend, 
71 daarvan waren aanwezig op dit 
wereldcongres. In totaal namen 650 per-
sonen deel aan deze vijfdaagse, waar-
onder vertegenwoordigers van 19 landen 
en 34 Rett meisjes. De offi  ciële openings-
ceremonie werd bijgewoond door de  
president van Tatarstan en enkele minis-
ters. De voorzitter van Rett Syndrome 
Europe, Thomas Bertrand, hield een 
welkomstwoord in het Russisch en in het 
Engels. Daarna kwam de president aan 
het woord, gevolgd door een aantal minis-
ters en genodigden. Tussen de offi  ciële 
toespraken door konden we kennismaken 
met Russische muziek, dans en heel wat  
spektakel.

Gezien de groep internationale experts 
beperkt was, waren de contacten inten-
sief en hartelijk. We ontbeten samen en 
konden ‘s avonds napraten over onze 
ervaringen van de voorbije dag. Sommige 
sprekers die niet aanwezig konden zijn – 
zoals Monica Coenraads (USA), Alan Percy 
(UK) en Huda Zoghbi (USA) – hielden een 
videoconferentie. Zelf gaf ik een presen-
tatie over communicatiemogelijkheden. 
Met de hulp van een Russische familie 
in België maakte ik de powerpoint in het 
Russisch.

Kathy Hunter, de Amerikaanse ‘Rett le-
gend’ gaf een uitgebreid, ontroerend ver-
slag over het leven met haar Rett dochter. 

Inter
Achtste RETT wereldcongresAchtste RETT 

Kazan, Rusland, 13 tot 17 mei 2016Kazan, Rusland, 13 tot 17 mei 2016
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Haar Rett handboek is reeds in acht talen 
vertaald, maar jammer genoeg nog niet in 
het Russisch. Het blijft een actueel boek 
met vele nuttige tips. Ze begint haar ver-
haal met ‘welcome to the club you never 
wanted to join’. ‘Wanneer ik de diagnose 
kreeg, kon ik mij geen leven inbeelden 
met haar. Vandaag kan ik mij geen leven 
inbeelden zonder haar’, is de eindconclu-
sie van mevrouw Hunter.

Het was voor de meeste Russische Rett 
ouders hun eerste kans om internationale 
experts te ontmoeten. De nood aan infor-
matie is er erg groot. Het viel mij op dat 
de meeste vragen die de sprekers kregen 
over medicatie gingen. ‘Welke medicatie 
helpt?’ eerder dan ‘Welke therapie kun-
nen we toepassen?’ Door een Russisch 
arts werd mij bevestigd dat in Rusland 
een sterke medicatiecultuur heerst. Er 
kwamen ook veel vragen over de oorzaak 

van het Rett syndroom, mensen vroegen 
zich bijvoorbeeld af of hun andere kin-
deren het Rett syndroom kunnen door-
geven.

Op de consultaties in het ziekenhuis 
hielpen internationale artsen zoveel mo-
gelijk mensen en wij als ouders gaven in 
de mate van het mogelijke nuttige ad-
viezen. Wij spreken nauwelijks Russisch 
en zij amper Engels, maar met fi lmpjes, 
gebarentaal en Google Translate konden 
we elkaar begrijpen. Er werden nieuwe 
vriendschappen gesmeed en ‘s avonds 
kon de internationale groep in een tra-
ditioneel Tataars restaurant ervaringen 
uitwisselen. De boodschap die we volgens 
dokter Smeets van het congres moe-
ten onthouden, is dat de veranderingen 
vanuit de ouders zelf moeten komen. De 
oudervereniging kan daar een grote rol in 
spelen.

We hebben mogen proeven van de fan-
tastische Russische cultuur met muziek 
en dans op het openingsevenement, op 

Achtste RETT wereldcongreswereldcongres
Kazan, Rusland, 13 tot 17 mei 2016
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Foto boven: Meir Lotan

Foto onder: Kathy Hunter en Sarojini Budden

de ceremonie in het stadhuis en op het 
galabal. We kregen een kort maar boeiend 
bezoek aan het Kremlin van Kazan en ook 
een interessant bezoek aan het zieken-
huis. Gerard Nguyen schonk een optreden 
van een bevriend sopraan uit Parijs. We 
genoten van haar prachtige stem op het 
galabal en op het stadhuis.

Het werd op dit congres nog eens duide-
lijk hoe verwend we zijn in West-Europa. 
Onze kinderen krijgen de nodige thera-
pieën geïntegreerd in hun instelling of op 
school. Zelfs in de Verenigde Staten en 
in Australië moeten de ouders zich veel 
verplaatsen naar de diverse therapeuten 
en daar fl ink voor betalen.

Ik wil graag volgende mensen bedanken 
voor hun steun en hulp: de Belgische Rett 
Syndroom Vereniging, pediater Mia De Bie 
uit Roeselare, de heer Rik Van Lautem, 
de Kiwanis België-Luxemburg, de Kazanse 
fotografe Galina Ovchinnikova die haar 
foto’s gratis ter beschikking stelde en 
de familie Dalsaev voor het vertalen van 
mijn presentatie in het Russisch.

(Caroline Lietaer)
(Fotografi e Galina Ovchinnikova)

Op wetenschappelijk vlak bracht dit con-Op wetenschappelijk vlak bracht dit con-
gres volgens mij weinig nieuws. We geven gres volgens mij weinig nieuws. We geven 
hier een korte samenvatting van enkele hier een korte samenvatting van enkele 
voordrachten. Wie interesse heeft in een voordrachten. Wie interesse heeft in een 
ruimere behandeling van de inhoudelijke ruimere behandeling van de inhoudelijke 
presentaties, verwijs ik graag naar de presentaties, verwijs ik graag naar de 
website van RSE, www.rettsyndrome.euwebsite van RSE, www.rettsyndrome.eu

Sarojini Budden (Portland)Sarojini Budden (Portland) 
 • Bij buikpijnklachten zien we gal- en 

nierstenen vaak over het hoofd, die 
komen bij kinderen met Rett frequenter 
voor dan bij de gemiddelde bevolking. 

 • Bij constipatie mag men nooit meer 
vezels toedienen in de voeding zonder 
voldoende water. 

 • Rett kinderen die heel actief zijn als ze 
klein zijn, maken veel kans om de-
pressief te worden wanneer ze op 
oudere leeftijd beperkter worden in 
hun bewegingen. 

 • Kinderen die aan twee jaar nog niet 
kunnen zitten, maken weinig kans om 
nog te leren stappen. 

 • De eerste tekenen van stijfheid mani-
festeren zich tussen vijf en negen jaar, 
vaak met het verkorten van de hiel-
pezen. Men vermoedt dat de dopa-
minedaling in de hersenen hiervan de 

Inter
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oorzaak is. Ingrijpen in het dopamine-
niveau met medicijnen die bij Parkin-
son gebruikt worden, zou een positief 
resultaat kunnen opleveren.

 • Het gebruik van armspalken kan het 
stappen bevorderen (een opvatting die 
gedeeld wordt door Meir Lotan). Men 
heeft een betere staphouding door de 
gestrekte armen en de focus op het 
stappen is groter.

Meir Lotan (Israël)Meir Lotan (Israël)
Patiënten met Rett zijn bang om te bewe-
gen, door een verkeerde interpretatie van 
de boodschappen van het proprioceptief 
systeem. Die angst leidt tot apraxie en 
stijfheid. Oefeningen op balansschijven, 
onstabiele ondergronden en hippothera-
pie kunnen de proprioceptische mogelijk-
heden verbeteren. Het is belangrijk om 
het lichaam zo jong mogelijk te activeren.

Stappen is belangrijk voor het cardiovas-
culaire systeem, ter preventie van osteo-
porose, constipatie en scoliose. Stappen 
en niet stappen wisselen elkaar af bij vele 
Rett meisjes. Tachtig procent van de stap-
pers heeft ooit een periode van gemid-
deld 180 dagen waarbij ze niet stapt, 
61% minder dan een week, 10% tussen 
een week en een maand. De meesten 
hernemen het stappen spontaan, anderen 
via intensieve therapie door therapeuten 
of ouders. Het stappen herintroduceren 
kan op elke leeftijd.

Leopold Curfs (Maastricht)Leopold Curfs (Maastricht)
Professor Curfs stelt een nieuw internatio-
naal project voor: ‘Ontwikkeling van klini-

sche richtlijnen voor communicatie in het 
Rett syndroom’. Dit project werd opge-
start op de conferentie van Maastricht in 
2013. Fondsen hiervoor werden verkregen 
in februari 2016 van rettsyndrome.org 
De werkgroep bestaat uit Helena Wandin 
(Zweden), Theresa Bastolotta (USA), Anna 
Urbanowicz (Australië), Sally-Ann Gar-
rett (UK en Ierland). De richtlijnen zouden 
voltooid moeten zijn in 2018. 

Eric Smeets (Maastricht)Eric Smeets (Maastricht)
Het is belangrijk de immaturiteit van de 
hersenstam en de ademhaling (hyper-
ventilatie, oppervlakkige ademhaling of 
apneu) te bepalen om zo voor elk kind 
een individuele strategie op te stellen. 
Deze evaluatie gebeurt multidisciplinair. 
Het is tevens belangrijk een onderscheid 
te maken tussen epileptische aanvallen 
en niet-epileptische aanvallen, om niet 
alle ademhalingsstoornissen, gestaar, 
schreeuwbuien, vergrote oogpupillen, on-
willekeurige bewegingen als epilepsie te 
aanzien. Ook een afwijkend EEG wijst niet 
noodzakelijk op epilepsie, een bijkomende 
EEG videomonitoring kan zinvol zijn om 
epileptische van niet-epileptische aanval-
len te onderscheiden.

Rett ExpertisecentraRett Expertisecentra
Diverse Rett Expertisecentra stellen hun 
werking voor. De nadruk ligt steeds op 
een gepersonaliseerde behandeling en 
een multidisciplinaire samenwerking in 
nauw contact met het Rett gezin.

(Caroline Lietaer)
(Fotografi e Galina Ovchinnikova)

nationaal

HET GEBRUIK VAN ARMSPALKEN KAN HET HET GEBRUIK VAN ARMSPALKEN KAN HET 
STAPPEN BEVORDEREN, DE HOUDING IS STAPPEN BEVORDEREN, DE HOUDING IS 
BETER EN DE FOCUS GROTER.BETER EN DE FOCUS GROTER.
(SAROJINI BUDDEN EN MEIR LOTAN)(SAROJINI BUDDEN EN MEIR LOTAN)
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Met diepe droefheid, maar in dankbare herinnering aan een bijzondere vrouw, 
delen wij het overlijden mee van erevoorzitter en stichtend lid van de Belgische 
Rett Syndroom Vereniging vzw, mevrouw Hilde Van den Brande. 

Hilde plantte, samen met Luc De Muynck, de kiem van ons Belgisch Rett net-
werk. Zij stond aan de wieg, zette de eerste stappen en werd voorzitter bij het 
oprichten van de vereniging. Ze verzamelde andere Rett gezinnen om zich heen 
en bracht die in contact met elkaar. Hilde had voor iedereen een luisterend oor 
en creëerde een warm Rett familiegevoel. Niets was haar teveel om steeds be-
schikbaar te zijn voor nieuwe ouders en hun problemen.

Onder haar voorzitterschap werden congressen en bijeenkomsten georganiseerd, 
er werden zelfs consultaties met professor Rett mogelijk gemaakt. Tijdens het 
wereldcongres in 1993 in Antwerpen, ook onder haar voorzitterschap, bracht zij 
tijdens de openingszitting een bijzondere uiteenzetting met als titel ‘International 
Study on RS by the parent organisations; method: questionnaire for parents’. 
Het opzetten van de Rett Gazet en de jaarlijkse organisatie van de familiedag in 
het GielsBos kaderen we in de vele initiatieven die ze voor onze vereniging heeft 
genomen.

Met veel respect willen wij hier Hilde een bijzondere  plaats geven. Haar echt-
genoot Jan, haar kinderen Joke en Pieter-Jan en haar talrijke familieleden betuigen 
wij ons diepste medeleven en we wensen hen veel moed en sterkte om deze 
droeve periode te doorstaan.

(Peter Vanherck)

Erevoorzitter Hilde Van den BrandeErevoorzitter Hilde Van den Brande
In MemoriamIn Memoriam
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Komt allemaal door El Niño, beste HildeKomt allemaal door El Niño, beste Hilde

Je zal het me niet kwalijk nemen dat ik me met-
een tot jou richt en niet zo direct naar onze Rett 
doelgroep, dat babbelt makkelijker.

Ik ben vandaag, net thuis, achter de pc gekro-
pen. Onderweg was jij al in mijn hoofd geslopen. 
Ons huis is leeg en stil. Chris is op zwemuitstap 
met onze krokuslogés. Haar (h)eerlijke kook-
potje stond liefdevol geschikt naast de microgolf. 
Hongerig was ik na jouw begrafenisviering. Ik at 
gulzig en eenzaam.

Eén grote getuigenis van leven en vreugde was 
het daar in dat auditorium, één overweldigende 
ode (Beethoven, blijf er af!).

Niet dat wij bij elkaar de deur platliepen, verre 
van, maar uit onze contacten had ik wel goed 
ingeschat wat voor een madam er in jou schuil-
ging. Mijn eerste gedachte, toen jouw afscheids-
mare in de bus viel, was dan ook hoe ik je nog 
even kon eren. Ik wist het meteen: elke vezel 
in mijn 66-jarige lijf moest meegenieten op de 
fi ets naar Wilrijk. Ik heb me deze keer zelfs niet 
geërgerd aan het razende verkeer of de lelijkheid 
langs de Boomse Steenweg. Ik voelde ingetogen-
heid en geen vermoeidheid, in gedachten ver-
zonken. 

Het huis is één aaneengesloten waslijn met 
drogende kledij. Ik was nat tot in mijn navel, 
ondanks de prijzige Haglöfs regenkledij. Nu zit ik, 
gehuld in droog goed, te gloeien van concentra-
tie en inspiratie gedrenkt in een Rodenbach. 

Samen met jou was het El Niño die toesloeg. 
Regen van meet tot fi nish. En dat was precies 
wat ik vandaag over jou te horen kreeg: ‘Je moet 
de natuur, de aarde voelen, anders heb je niet 
geleefd. Zware luchten en wind helpen daarbij’. 
Awel, ik heb vandaag geleefd zie. Vermits wij 
voor meer dan 90% uit water bestaan, moet jij 
daar in Wilrijk rond ons hoofd hebben gehangen 
en tenminste enkele regendruppels moeten van 
jou gekomen zijn. Dank je, Hilde! Hulde!

Jij was iemand die wist dat ‘delen’ gelukkiger 
maakt dan ‘hebben’. In die traditie werd ook ik 
gespeend: Chiro, CM-monitor, met ons gezin-
netje kamperen, engagement in diverse basisbe-
wegingen, langs lege stranden lopen uitwaaien, 
tegen de wind inhangen, bergen tarten, … Ook 
ik liep dat traject, maar beschik helaas niet over 
dat wat jou zo sierde: dat relativeringsvermogen, 
dat geduld, die drive, die levenskunst waardoor 
liefde voor mens en aarde je kan voortstuwen, 
jezelf gelukkiger maakt, zodat je er zelf beter 
van kan worden. Open geest, dat wel, maar het 
genoegen, de tolerantie, de voldoening, het 
vertrouwen en zelfvertrouwen, het er voluit voor 

gaan, … ik heb er altijd mee geworsteld. Jouw 
enthousiasme was niet te evenaren, en dat ge-
bruik ik nu dankbaar als excuus. Mag ik eens in 
de leer komen? Of is het pure DNA?

Aan passies ontbrak het je geenszins. Onze Rett 
Vereniging was er maar eentje van. Ik herinner 
me nog een congres in het provinciehuis van 
Antwerpen. Hoe je daar als voorzitter met gigan-
tisch veel lef, inzicht, schwung en engagement 
die grote zaal, gevuld met veel geleerd volk, 
feilloos toesprak in diverse talen. Er de lakens 
uitdeelde. Onze kleinkinderen hebben het vaak, 
té vaak naar mijn zin, over ‘cool’ of ‘kei’ … Jij 
wàs ‘cool’ en ‘kei’. Dat talent en die inzet om te 
organiseren. En altijd in die rustige mooie taal 
met gracieuze, gemoedelijke intonatie.

Onze eerste ontmoeting was een toevalstreff er. 
Schoonzus had je over Rett gehoord op de radio 
en ze had je nummer genoteerd. Ons Saartje, 
even oud als Joke of toch daaromtrent, had pas 
haar diagnose gekregen, en jij stond daar al klaar 
met plannen, inclusief een radiospot! Aan het 
netwerk van Pieter-Jan kan dat toen geenszins 
gelegen hebben. Prompt was daar een uitnodi-
ging voor een eerste date in een Borgerhoutse 
speel-o-theek met jou, jouw Jan, Luc de Muynck 
en Marie-France en onze meisjes.

Jullie, jij en Luc, even later ook Peter, Jan 1 en Jan 
2, werden de ware trekpaarden. Op de thee bij 
dokter Rett of dokter Hagberg? Afstanden be-
stonden niet voor jou, wereldburger. Welke kink 
er ooit in de Rett kabel kwam heb ik nooit écht 
geweten en zelfs niet willen weten. Ik had in die 
tijd in een korte periode, in eigen vertrouwde 
dorpskring, ontnuchteringen meegemaakt met 
mensen die ik ooit heel veel vertrouwen had ge-
schonken. Ons kaartenhuisje van nieuw ontdekte 
zekerheden brokkelde af, zelfvertrouwen wankel-
de. Ik was bang dat deze Rett saga de volgende 
in het rijtje was. Ik wilde het niet horen en we 
leefden jarenlang onzichtbaar, weg van het boze 
weten. Later, in een totaal nieuwe constellatie 
met nieuwe, evenzeer allerhartelijkste mensen: 
Els, Anna, … zijn we terug ingestapt omdat we te 
veel misten. Niemand heeft ooit een onvertogen 
woord over jou laten vallen. En zo mag het, wat 
ons betreft, blijven.

Tussen de honderden aanwezigen zag ik in een 
fl its Joke passeren. Ze straalde jullie uit. En nu 
moet ik stoppen, want het begint hier te drup-
pelen op mijn klavier.

Hilde, de spontane staande ovatie die je van-
daag kreeg genereerde kippenvel. Je zal het wel 
gehoord hebben zeker? Sterretje?

(Jan Lion, 9 februari 2016, Stabroek)

Erevoorzitter Hilde Van den Brande
In Memoriam
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Eye ControlEye Control
Jana deel 5: Tobii in huisJana deel 5: Tobii in huis

(Vervolg van de artikels in Rett Gazet 
43, 44 en 45, telkens op pagina 10, en 
in Rett Gazet 46 op pagina 14.)

Daar staat hij dan te blinken in ons huis. 
Ik noem hem soms mijn vijfde kind, na 
vier dochters, mijn zoon: onze Tobii. Ik 
zeg niet zomaar een extra kind, dit is 
echt wel de maatstaf voor de tijd en de 
energie die hij inneemt. 

Ik ben me zeer bewust van zijn kost-
prijs en wil ten allen tijde vermijden dat 
hij voor altijd in de kast belandt. Maar 
ik kan ook niet verwachten dat alles 
zomaar vanzelf gaat, dat Jana snel even 
spelenderwijs zal leren communiceren 
met Tobii. Ik kan ook niet alles overlaten 
aan haar begeleiders en haar logope-
diste van het dagcentrum. Communi-
catie stopt nooit en moet en kan altijd 
geoefend worden. Het blijft niet beperkt 
tot het oefenlokaaltje van de logope-
diste.

Ik wil echter ook niet dat Tobii ons leven 
volledig gaat overheersen, altijd en 
in alle situaties moet en zal gebruikt 
worden. Ik zoek  een evenwicht tus-
sen vaak oefenen met Tobii, maar ook 
zonder. Communicatie zonder Tobii is 
voor mij even belangrijk. Dus nee, ik 
neem Tobii niet overal mee naartoe, het 
is geen voorwaarde voor de babysit en 
soms (in het weekend) blijft hij wel eens 
een hele dag in de kast. Maar ik ben 
heel bewust met communicatie bezig 
met Jana en, als het even kan, neem ik 
Tobii er wel bij.

In het begin hebben Rozemie en ik een 
aantal keer overlegd over hoe we dit 
gaan aanpakken, hoe Jana’s commu-

nicatiebladen er moeten uitzien, wie 
er wat op gaat zetten. Aan ons eerste 
communicatieblad heb ik een halve dag 
gezwoegd en dan stonden er maar vier 
dingen op. 

Wij hebben gekozen om met Communi-
cator 5 te werken en in het begin was 
het toch wel zoeken hoe we daar een 
prentje of foto in konden zetten, hoe 
we het geluid konden toevoegen, een 
link konden maken naar een volgend 
blad, personen op de foto’s konden 
aanduiden zodat deze ook benoemd 
kunnen worden, enz. Nu is dit enkele 
minuten werk voor mij.

We hadden ook al vlug een irritant pro-
bleem: een foutmelding die bij elke door 
ons gemaakte link opdook. Het heeft 
verschillende maanden en telefoontjes 
en mailtjes met de HMC geduurd voor 
dit opgelost raakte. Het was uiteindelijk 
een nogal (voor mij dan toch) halluci-
nant telefoontje met Tobii Dynavox in 
Zweden, waarbij een medewerker daar 
even onze computer overnam om te 
kijken wat er mis was (grappig wel dat 
een Zweed mijn Vlaamse communica-
tiebladen en computertaal probeerde 
te lezen en te begrijpen), die een oplos-
sing bood. Het werkt, in die zin dat wij 
nu de links niet meer op de makkelijke, 
snelle manier kunnen maken, maar al-
leen op een veel langere manier. Het is 
een foutje in de software bij sommige 
Tobiis. Een beetje omslachtig, maar het 
lukt wel. 

Werken met Tobii is soms frustrerend 
als Jana geen zin heeft. Het is al wel 
eens gebeurd dat zij gewoon weigerde 
om naar het scherm te kijken, met een 

Com
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blik van ‘en wat ga je nu doen, ik kijk 
niet’. Ook daar hebben Rozemie en 
ik overleg over gehad: wat gaan we 
doen als Jana niet kiest (bijvoorbeeld) 
maar je goed aan haar ziet dat zij ons 
uitdaagt. Andere keren merk je dat zij 
gewoon te moe is of er inwendig andere 
dingen spelen waardoor ze het niet 
kan opbrengen om gericht te kijken. Of 
de omgeving is gewoon te interessant 
zodat ze wil rondkijken. Als we allemaal 
thuis zijn, heeft werken met Tobii weinig 
zin, dan kijkt Jana veel liever naar alle 
activiteit om zich heen.

Maar elk klein succesje maakt alle 
inspanning de moeite waard. De eerste 
keer dat Jana de knoppen ‘papa’ en 
‘leuk’ na elkaar koos, is nog steeds een 
topmoment. Het was even wachten op 
mijn supermoment, dat kwam op een 
regenachtige maandagochtend: Jana 
koos ‘leuk’ en ik vroeg haar wat ze dan 
leuk vond. Haar antwoord: ‘mama’.

Ik ben superblij en trots als Jana tijdens 
het eetmoment ineens het plaatje 
‘drinken’ kiest en dan gulzig haar beker 
leegdrinkt, anders geef ik enkel te 
drinken na het eten Of als ze op mijn 
vraag een juist plaatje aanduidt en dan 

glundert als ik haar vertel hoe super ik 
dat vind. Als ze vol overtuiging met To-
bii een stukje fruit kiest en dit smakelijk 
opeet, of als ik in haar heen-en-weer-
schriftje met het dagcentrum lees dat 
Jana glunderend aan alle begeleidsters 
zelf ons vakantieboekje toonde op de 
Tobii en dus zelf over onze vakantie kan 
vertellen. Ik ben heel blij als ik hoor dat 
Jana in het dagcentrum in een boze bui 
dit ook duidelijk maakt met Tobii door 
steeds de knop ‘niet leuk’ te kiezen, 
heel blij dat ze dit nu ook mondeling 
kan vertellen en niet alleen door te 
zeuren of te roepen.

Ondertussen werkt Rozemie niet meer 
in Jana’s dagcentrum en is er een 
nieuwe logopediste. Ook voor haar is 
het zoeken. Ik ben heel blij dat ze wil 
mee stappen in dit verhaal en dat ze wil 
leren en proberen.

Tobii in huis blijkt een opeenstapeling 
van zoeken, uitproberen, frustraties, 
falen en succes. Het is hard werken, 
maar zo de moeite waard.

(Cindy Daelemans)

IK NOEM TOBII SOMS MIJN VIJFDE IK NOEM TOBII SOMS MIJN VIJFDE 
KIND, MIJN ZOON IN HUIS. EN DAT KIND, MIJN ZOON IN HUIS. EN DAT 
ZEG IK NIET ZOMAAR. ZOVEEL TIJD ZEG IK NIET ZOMAAR. ZOVEEL TIJD 
EN ENERGIE VRAAGT HIJEN ENERGIE VRAAGT HIJ

municatie
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Een fl eurige jas of een kleurig dekentje, we lieten ons niet Een fl eurige jas of een kleurig dekentje, we lieten ons niet 
temmen door het sombere weer. We hebben zelfs buiten van temmen door het sombere weer. We hebben zelfs buiten van 
een ijsje gesmuld. Zon of geen zon, warm was het sowieso, in een ijsje gesmuld. Zon of geen zon, warm was het sowieso, in 
de harten, in de gesprekken, in de stralende ogen van de Rett de harten, in de gesprekken, in de stralende ogen van de Rett 
meisjes, de brussen, hun ouders en de begeleidersmeisjes, de brussen, hun ouders en de begeleiders
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Workshop TobiiWorkshop Tobii

De mogelijkheid dat onze dochters tot volwaardige communica-
tie in staat kunnen zijn, is iets dat zeer hard leeft binnen onze 
gezinnen. De wereld van computers met oogbesturing is voor de 
meesten nog onbekend en abstract terrein. Rozemie en ik wilden 
met onze voorstelling van Jana’s Tobii haar verhaal heel praktisch 
illustreren. Ik had onze Tobii mee, en dankzij Adriënne en Marie 
stonden er drie Tobiis te blinken op de tafels. Tof ook dat zo het 
verschil in schermgrootte van de I12 en I15 goed te zien was. 

Wij wilden met ons verhaal aantonen dat wat onze dochters met 
oogbesturing kunnen mooi en hoopgevend is, inspirerend, verba-
zingwekkend en o zo de moeite waard. Maar het vraagt ook veel 
tijd en energie, zowel van onze dochters als van de rest van het gezin, van 
de school, de instelling of het dagcentrum. Ik heb niet voor niets gezegd dat 
ik naast mijn vier dochters er nu een zoon (Tobii) bij gekregen heb.

We toonden de communicatiebladen van Jana en de weg die wij tot dan had-
den afgelegd. De pieken (Jana die met de Tobii zegt dat papa leuk is) en de 
dalen (het zelfs niet willen kijken naar het scherm).

We hoorden vele vragen en frustraties van ouders. Het gevecht om hun 
dochter een kans te geven om dit uit te proberen in de school of de instel-
ling, om communicatiedoelstellingen te plannen, om een communicatiehulp-
middel te integreren in de leefgroep. Het gevecht tegen de vooroordelen.

De eerste dag dat Jana daarna terug naar haar dagcentrum ging, heb ik 
in haar heen-en-weer-mapje een dikke dankuwel geschreven. Omdat haar 
dagcentrum dit alles wel een kans, tijd en een plaatsje binnen de leefgroep 
gegeven heeft.

(Cindy Daelemans)

Eric Smeets aan de ronde tafel …Eric Smeets aan de ronde tafel …

Hoe kies je tussen een uitwisseling over communicatie met een 
spraakcomputer en een uitwisseling met Eric Smeets? Duidelijk 
heel moeilijk, want beide groepen trokken veel volk. Verschillende 
koppels splitsten op om het beste van de twee mee te pikken. Hoe 
kies je tussen het aanlokkelijke van een hele nieuwe wereld die 
zich kan openen met je Rett dochter dankzij communicatie of een 
wereld die zich dankzij de ervaring en bezieling van Eric Smeets 
beter laat begrijpen? 

Om beter begrijpen, om antwoorden krijgen op vragen die zich al 
lang stellen, ging het hier. Om de vragen die zich niet gemakkelijk 
laten beantwoorden. De meest moeilijke regionen van het Rett 
syndroom komen aan bod, zoals epilepsie en voeding, opgroeien 
en puberen, scoliose en bewegen. De vragenstroom kwam onafge-
broken. Eric Smeets bleef ze met rust en kunde beantwoorden. Tot het echt 
tijd was voor aperitief. En zelfs dan ging het door. De hele namiddag ging Eric 
Smeets van tafeltje naar tafeltje voor een babbel met onze Rett meisjes. Een 
sterk geapprecieerde babbel, dat wordt elke familiedag opnieuw bevestigd. 
Heel graag dus tot volgend jaar op 22 april in het GielsBos.

(Els Maes)
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Het was een tof weerzien van gekende en nieuwe mensen van de Rett Vereniging. Heel goed dat er 
een keuze was tussen twee verschillende onderwerpen. Daar onze dochter niet kan of geen interesse 
heeft om met een Tobii te werken, vonden we het heel goed dat er vragen gesteld konden worden 
aan dokter Smeets. 

Kortom, we vonden het een geslaagd feest en vinden het echt jammer dat we Shana niet kunnen 
meebrengen, daar ze zo staat op haar middagslaapje.

(Kathy & Franki)
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voor een mooie dag. Voor ons 
is het een eerste familiedag 
geweest. Wij zijn erg goed 
ontvangen, hebben met veel 
mensen gesproken. Dankzij 
deze familiedag hebben wij ook 
mensen ontmoet die vlakbij 
wonen en ook een dochtertje 
hebben met het Rett syndroom.

Deze dag was voor ons con-
fronterend, maar wij hebben 
ook antwoorden gekregen op 
een gedeelte van onze vra-
gen. Dit soort vragen kan je 
niet stellen aan je buurvrouw 
en ook niet aan je huisarts, 
zij hebben geen ervaring met 
Rett. Deze vragen kan je al-
leen stellen aan de ervarings-
deskundigen: gespecialiseerde 
artsen en ouders.

(Alina Wolfert-Adamek)

De Rett familiedag mogen jullie 
zeker aangenaam en geslaagd 
noemen, dikke profi ciat! Ik heb 
ouders en Rett meisjes terug 
gezien en het was een warme 
ontmoeting. Ook dank aan de 
kok, het eten was lekker, en 
aan alle vrijwilligers die het mo-
gelijk maakten om de dag heel 
goed te laten verlopen.

Ik zat in de groep van de Tobii. 
De voorstelling van Cindy en 
Rozemie was zeer, zeer goed, 
maar er was vrij veel geroeze-
moes op de achtergrond. 
Misschien kan er een apart 
zaaltje voorzien worden in de 
toekomst?

(Nadine De Dapper, mama van 
Marjolein Blaton)

Bedankt voor de prachtige dag 
en bedankt om ons zo warm 
welkom te laten voelen in deze 
schitterende familie!

(Guy Cortens)
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Wij willen graag de voorzitter, het 
bestuur en niet te vergeten alle vrijwil-
ligers bedanken voor de zeer leuke dag 
die ze ons jaar na jaar bezorgen! Keep 
up the good work!

(Ingmar, Hilde, Emma en Marie Lebbe)

Ik vond het heel leuk op de familiedag 
voor de Rett meisjes. Ik vond het leuk 
om te springen op het springkasteel. 
Ook de spelletjes met de andere 
brusjes vond ik leuk, want wij kregen 
snoep uit een pot. Ik wil volgend jaar 
zeker terugkomen!

(Jules, 6 jaar, broer van Emma)

Wij vonden het een blij weerzien met 
iedereen. Het vraaggesprek met dokter 
Smeets was heel interessant, want het 
was in verband met praktische zaken. 
De barbecue was heel lekker. Een 
pluim voor het bestuur. 

(Alain, Peggy, Laura en Tessa)
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Een Rett familiedag is altijd spannend. Welke verhalen kunnen we verwachten? Welke meisjes zullen 
we voor het eerst ontmoeten? Welke problemen krijgen we te horen die we nog niet kenden? Welke 
confrontaties? Dit zijn vragen die we ons stellen tijdens het invullen van het aanwezigheidsbriefje.

Toch zijn het vragen die we ons niet te vaak meer moeten stellen. Het is inmiddels voor ons de 
tweede Rett familiedag en wij hebben elke keer genoten van de warme familie waarin we worden 
opgenomen. Zeker als Els ons met open armen staat te verwelkomen. Misschien wel voor de laatste 
keer? Met een vrolijke noot naar binnen begeleid worden door Roos en Roos, is voor onze meisjes 
een fantastisch gebeuren. We zouden ze bijna dagelijks bij ons thuis aan de voordeur willen hebben!

Wanneer de kids zich aan het amuseren waren, was het dan ook super om naar de Tobii uiteenzetting 
te luisteren en eveneens een toff e open conversatie te hebben met dokter Smeets, die wij al jaren 
proberen te bereiken en die nu letterlijk voor onze neus stond en open naar ons luisterde, geweldig! 

Na de overvloedige nuttige info, kon ik natuurlijk niet anders dan twee borden gaan opscheppen. En 
me daarna volledig kind te voelen, aanschuivend aan de ijskar. Dieet, daar deden we niet aan mee 
die dag.

Het was een fantastische, toff e dag, waarbij iedereen zich welkom, aanvaard en geliefd voelde. Een 
warme huiselijke dag.

Dikke kus van ons allen en lekje van ons Rettekentet, Marie!

(Sofi e Van Clapdurp)
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Mechelen, 30 januariMechelen, 30 januari

Gastronomisch winterwandelenGastronomisch winterwandelen
Het jaarlijkse Rett oudercontactHet jaarlijkse Rett oudercontact

Het weer zag er die dag niet uit: regen, regen en nog eens 
regen. Het was geen aangenaam vooruitzicht om in de 
loop van de avond een gastronomische parapluwande-
ling in Mechelen te gaan maken. Maar het kan verkeren, 
de hemelsluizen sloten zich toen de ingeschreven Rett 
ouders zich verzamelden op de afgesproken plaats Via 
Via aan de ingang van de Kruidtuin. Het was meteen een 
blij weerzien en met een aperitief en hapjes werden de 
welkomstverhalen doorgespoeld. Want er was weer heel 
wat te vertellen, met onze Rett dochters als belangrijkste 
gespreksonderwerp.

Tijd om de stad te verkennen: de groep werd gesplitst en 
twee gidsen begeleidden ons richting centrum. We pas-
seerden de belangrijkste straat ‘Bruul’, gekend van het 
Monopoliespel. Dit is nu een belangrijke winkelstraat, 
vroeger woonden hier de rijkste families in mooi versier-
de gevelhuizen. Het dialectische woord ‘bruulen’ is hier 
ontstaan toen jongelui de Bruul op en af wandelden op 
hun paasbest om een geschikte partner te spotten, en, als 
het meeviel, mee te krijgen naar de cinema.

Na het omhoogkijken naar de Sint-Romboutstoren was 
even verder de volgende tussenstop, een mooie histo-
rische locatie waar het diner werd geserveerd. Gezeten 
aan grote ronde tafels werd er tussen een smakelijke hap 
en een slok wijn veel verteld en geluisterd. Terug buiten 
werden we getrakteerd op zelfgemaakte jenever in een 
fi etskar aan de oever van de Dijle. Eentje was voor velen 
geentje, dus werd er gretig bijgetankt. Het smaakte ook 
lekker in het winterse vochtige weertje.

Een echt culinair dessert wachtte ons nog in Grand Café 
Lamot, helaas konden we hier niet al te lang blijven zitten. 
Maar niet getreurd, de meerderheid zocht nog een café op 
om de avond af te sluiten met een lekker streekbiertje. De 
Westvlaamse vriendengroep had afgesproken om in een 
hotel te overnachten en bleef dus ongehinderd door de 
vrees voor eventuele alcoholcontroles tot een stuk in de 
nacht hangen aan de toog. De kater ’s anderdaags namen 
ze graag mee naar huis ...

(Paul Heymans)

Wij hebben genoten van een heel gezellige 
avond met fi jn gezelschap! Leuk elkaar 
terug te zien en nieuwe mensen te leren 
kennen. Lekker gegeten in prachtige 
locaties! Het is nu al uitkijken naar de 
familiedag!
(Peggy en Alain)

Altijd fantastisch om iedereen terug te zien 
en bij te praten! Blijft een jaarlijkse topper! 
Suggesties voor volgend jaar: Rijsel? Mons? 
Tournai?
(Caroline)

Het was een heel geslaagde avond. 
Bedankt alweer.
(Kathleen)

Het was weer een top bijeenkomst! We 
hebben ontzettend genoten.
(Ludo en Veerle)

Wij vonden het super leuk!!!
(Karen en Robrecht)

We hebben super genoten gisteravond! 
Op een spontane manier praten over onze 
lieve dochters en elkaar direct begrijpen 
geeft ons energie.
(Jork en Pascale)
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Bekend en beroemd als prinses op facebookBekend en beroemd als prinses op facebook

EMMAEMMA
Rett meid in de kijkerRett meid in de 

F
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Rett meid in de kijkerkijker

29.amilie

Het was begin juni, die week toen op alle 
weerkaarten, zo ver je kon kijken, alleen 
donkere onweerswolken verschenen. Ik 
vertrok onder een stralend blauwe hemel 
met een zomers zonnetje. In het Waas-
land was het nog wat warmer, maar een 
beetje heiig, en er rommelde iets in de 
verte. 

Prinses Emma (4) woont, zoals het een 
prinses betaamt, in een kasteel. Een 
kasteel met een sprookjestuin, aan de 
rand van een bos. Ze woont er samen 
met koningin Katrien, koning Philippe en 
prins Jules (6). Vandaag is ook nichtje 
Marie (5) van de partij. Dat vindt prinses 
Emma super. Ze houdt van bezoek. Ze 
houdt ook van chocoladetaart. Vandaag is 
het haar dagje wel, want ze krijgt beide.

Het is een gezellige drukte in de tuin. 
Vogels kwetteren, insecten zoemen, 
kinderen spelen. Emma toert rond op 
haar fi ets, Jules en Marie lopen af en aan. 
Katrien vertelt over Emma, Philippe 
luistert mee en vult aan, terwijl ze allebei 
drankjes en taart aanslepen, waterballon-
nen dichtmaken, Emma taart voeren, de 
gewonde teen van Marie kussen, traantjes 
drogen, natte kleren verversen, de tram-
poline in de gaten houden, talloze vragen 
van Jules en Marie beantwoorden en, last 
but not least, Emma overal bij betrekken.

Emma wil altijd weg, ze wil naar buiten of 
met de auto ergens heen. Gisteren kwam 
ze op haar poep aangeschoven met haar 
jas in de hand. Veel duidelijker kan het 

niet. Onze Emma weet echt wel wat ze 
wil.

Wat is er mis?Wat is er mis?

Achteraf bezien waren er van in het prille 
begin al aanwijzingen dat Emma iets 
scheelde. Ik ben met borstvoeding begon-
nen, maar dat lukte haar niet goed. Ook 
bij de fl esjes had ze moeite om de speen 
te pakken, en vaste voeding was al hele-
maal een ramp. Motorisch was ze traag, 
terwijl Jules juist heel snel was en men 
toch zegt dat meisjes met alles sneller 
zijn. Ze zat pas rond negen maand, 
volgens de kinderarts nog op de grens 
van het normale, dus niets om ons zorgen 
over te maken. We werden pas echt 
ongerust toen ze rond een jaar nog niet 
begon te kruipen en niet op haar beentjes 
wou staan.

De kinderarts minimaliseerde onze zor-
gen, we voelden ons echt niet serieus 
genomen, bleven tevergeefs aan de 
alarmbel trekken. Mijn zus en haar man, 
allebei arts, zagen ook dat er meer aan 
de hand was en hebben ons doorver-
wezen naar een collega-kinderarts. Vanaf 
die dag ging alles in een stroomversnel-
ling. Hij heeft ons doorverwezen naar 
dokter Van Esch die een dag per maand in 
het Augustinusziekenhuis zat.

Rett syndroom was het eerste waar ze 
zou op testen. Mijn zus had ook al gezegd 
dat ze Emma daarin herkende. Ik heb dat 
opgezocht en de computer dichtgeslagen, 

DRIE MAANDEN WAS MIJN MANTRA: DRIE MAANDEN WAS MIJN MANTRA: 
HET MAG ALLES ZIJN HET MAG ALLES ZIJN 
ALS HET MAAR GEEN RETT ISALS HET MAAR GEEN RETT IS
ALLES, BEHALVE DATALLES, BEHALVE DAT
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ik dacht: nee, nee, nee. Drie maanden 
was mijn mantra: alles behalve dat, het 
mag alles zijn, als het maar geen Rett is. 
Terwijl ik het eigenlijk al wel wist.

Op 15 april 2014 belde dokter Van Esch 
dat ze een diagnose had. Ik zie me nog 
staan aan de telefoon. Jules was aan het 
fi etsen en viel. Ik zei: ‘momentje, mijn 
zoon is van zijn fi ets gevallen’ en heb de 
telefoon neergelegd. Ik zou die avond met 
mijn moeder naar een concert gaan en 
belde haar om af te zeggen. ‘Waarom 
dan?’ vroeg ze, en ik zei ‘de dokter heeft 
gebeld’. Meer kon ik niet uitbrengen. Ik 
heb ook mijn beste vriendin opgebeld. En 
die stonden hier allemaal direct. We 
hebben een fl es wijn opengetrokken en 
de tranen laten lopen. Na twee dagen zijn 
we weer opgekrabbeld. We zijn allebei 
heel positief ingesteld. De weg is vooruit 
en we gaan er het beste van maken, we 
gaan dit zo goed mogelijk aanpakken en 
er voluit voor gaan.

We hebben een heel goede familie en 
hele goede vrienden, die zijn echt een 
steun, die doen zoveel voor Emma, staan 
dag en nacht voor ons klaar, organiseren 
van alles. Dat geeft me telkens zo’n 
boost, daar krijg ik energie van, dan kan 
ik er weer weken of zelfs maanden tegen.

Een diagnose, en nu?Een diagnose, en nu?

We wisten in het begin echt helemaal 
niets. Dan sta je daar met die diagnose.

P: We gingen bijvoorbeeld de eerste keer 
naar de controlearts. Blijkbaar heb je 
recht op een aantal punten. Wisten wij 
veel. Die arts kende het Rett syndroom 
niet en had ons veel te weinig punten 
gegeven, dus moesten we opnieuw 
beginnen.

Sofi e, de mama van Marie Engelen, heeft 
ons een massa praktische informatie 
doorgegeven: waar je een en ander moet 
aanvragen, waarop je recht hebt, ... Daar 
hebben we echt heel veel aan gehad. We 
zijn ook bij hen op bezoek geweest om te 
bekijken hoe zij hun huis hebben aange-
past aan de behoeften van Marie. Ik vind 
dat mooi, dat iemand die alles zelf heeft 
moeten uitzoeken zo’n schat aan informa-
tie deelt.

Als je dan min of meer de weg weet, moet 
je nog een hoop geduld hebben. We 
hebben al bijna een jaar geleden een 
aantal hulpmiddelen aangevraagd, maar 
die aanvragen zijn nog steeds niet 
goedgekeurd. De noodzakelijkste dingen 
hebben we al aangekocht. Er wordt 
bijvoorbeeld aangeraden om zo vroeg 
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mogelijk met zindelijkheidstraining te 
starten, en dat lukt behoorlijk bij Emma. 
Je kunt toch niet een jaar of langer wach-
ten op een toiletstoel die je dagelijks 
meerdere keren nodig hebt? En het is 
toch niet veilig of comfortabel om Emma 
nog in een categorie 1 autostoel te ver-
voeren? 

Het leven van elke dagHet leven van elke dag

Ik ben onderwijzeres met loopbaanonder-
breking sinds de geboorte van Emma. Bij 
Jules nam ik ouderschapsverlof tot hij 
zeven maanden oud was. Toen de proble-
men met Emma begonnen, hebben we 
beslist dat ik beter even langer thuis zou 
blijven. Vooral ook omdat Philippe als 
zelfstandige dag en nacht aan het werk is.

P: Ik heb een groothandel in groenten en 
fruit. Mijn werkdag begint rond midder-
nacht en duurt tot een, twee, drie uur in 
de namiddag. Dan ga ik slapen tot Katrien 
met de kinderen thuiskomt en eten we 
samen. Als de kinderen in bed liggen, 
kruip ik er ook weer in.

Ik ben ‘s nachts altijd alleen met de 
kinderen en Emma heeft een tijd hele 
moeilijke nachten gehad, dat zou niet 
lukken in combinatie met een job. Daar-
naast zouden we dan altijd beroep moe-
ten doen op andere mensen. Onze ouders 
zouden met plezier helpen, maar ik wil 
zo’n structurele hulp niet, ik doe dat 
liever zelf. Dit is het laatste jaar van mijn 
loopbaanonderbreking, volgend jaar moet 
ik een keuze maken. Dat is echt niet 
gemakkelijk. Enerzijds mis ik mijn job, 
anderzijds kan ik thuis veel betekenen 
voor ons gezin en voor Emma. Op dit 
moment is gaan werken gewoon niet 
realistisch.

De waterballonnen worden geteld. Jules 
telt er 23, Marie zegt: ‘we hebben er 
veel’. Ze gooien de laatste exemplaren in 
de trampoline en springen en dansen in 
hun natte ballenbad. Philippe zet Emma 
er bij en die kraait van plezier. 

P: Emma is een wilde. In de Efteling 
bijvoorbeeld kunnen de rustige speeltjes 
haar niet boeien, het moet snel en hard 
gaan en ronddraaien, dan is ze blij.

Stilstaan is een tijd een groot probleem 
geweest. Wandelen was fi jn, tot de buggy 
stilstond, dan begon Emma te wenen. We 
konden dus bijvoorbeeld niet gaan win-
kelen. Ze zat graag in een rijdende auto, 
bij een rood stoplicht begon ze al te 
krijsen. En zeggen dat ik twee keer per 
dag met haar over de Antwerpse ring 
moet, in het spitsuur, met bijna dagelijks 
fi les. Heftig. Nu gaat het beter, ze lijkt te 
begrijpen dat het er bij hoort, op weg van 
en naar Merlijn. Zodra ik weer gas kan 
geven en rond de 100 km per uur kan 
rijden, begint ze te lachen.

Emma gaat naar het dagcentrum Merlijn 
in Deurne en daar zijn we supertevreden 
over. Het enige probleem is dat ze er 
maar kan blijven tot zes jaar, binnen twee 
jaar moeten we dus een andere oplossing 
hebben. Ze was daar nauwelijks zeven 
weken en kon al stappen achter een 
rollatortje, en ze heeft er ook leren fi et-
sen. Voordien kon ze alleen op het gras 
zitten rondkijken als er kindjes waren, nu 
kan ze overal bij met haar fi ets en volgt 
ze de anderen, nu kan ze er bij horen.

Slapen en etenSlapen en eten

Normaal slaapt Emma als een roosje. 
‘s Avonds om halfacht leggen we haar in 
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bed en ‘s morgens om halfacht maak ik 
haar wakker. Dan ligt ze nog zalig te 
slapen met haar armpje over haar hoofd. 
In het weekend laten we haar liggen tot 
ze vanzelf wakker wordt, tot ze begint te 
vertellen. Jules trekt dan haar slaapzakje 
uit en ligt nog wat bij haar te soezen. Dat 
is zo lief om te zien, zo schattig.

Ongeveer een jaar geleden werd Emma 
plots elke nacht wakker om twee uur, dan 
begon haar dag. Meestal was ze gewoon 
tevreden, maar wel klaarwakker. Ze sliep 
ook niet extra overdag, een middagdutje 
doet ze al niet meer sinds haar tweede. . 
Op den duur zaten we in een overver-
moeide, vicieuze cirkel die escaleerde 
naar crisissituaties. Emma was zo uitge-
put dat ze niet meer in slaap kon geraken. 
Ik herinner me een weekend dat Philippe 
weg was. Emma was niet te kalmeren, 
niets was goed. Ik kon zelf ook niet meer. 
Mijn schoonbroer, haar peter, is toen met 
haar op de snelweg gaan rijden. Ze 
hadden een uurtje gereden en Emma was 
rustig, moesten ze voor een stoplicht 
wachten, begon ze weer te brullen ... We 
hebben toen de kinderarts van Merlijn 
ingeschakeld en die heeft melatonine 
voorschreven.

P: Met de omschakeling naar het winter-
uur was het probleem plots opgelost. De 
oorzaak weten we niet, maar het was wel 
een opluchting.

Sindsdien slaapt Emma weer goed. 
Meest al toch. Gisteren gingen we naar 
een feestje en kwam de babysit. Ze 
begint het precies door te krijgen als we 
van plan zijn weg te gaan. Je zag dat ze 
ongerust werd toen we onze schoenen 
aantrokken. Normaal kan je een kanon 
afschieten als ze naar haar fi lmpje kijkt, 
maar gisteren niet. Ze heeft veel 
geweend, de babysit heeft ons moeten 
opbellen.

We hebben een hele tijd vrienden en 
familie bij alle gelegenheden bij ons thuis 
uitgenodigd en alles hier georganiseerd. 
Dat heeft zijn voordelen, maar het blijft 
niet werken, ook voor jezelf niet. Ik wilde 
ook wel eens weer naar een feestje, eens 
kunnen ontspannen, mijn voeten onder 
tafel kunnen schuiven. Nu vragen we af 
en toe een babysit, steeds hetzelfde 
meisje zodat Emma haar ook leert ken-
nen. Het is een stap, een deeltje uit 
handen geven. En het is iets moeilijker 
om iemand te vinden die ook voor Emma 
kan en wil zorgen, niet iedereen kan die 
zorg bieden en wil die verantwoordelijk-
heid.

Jules en Marie hebben een dipje, tijd voor 
nog een slokje prikwater met grenadine, 
een framboosje en een stukje chocolade-
taart. Emma heeft daarnet lekker ge-
smuld, maar nu hoeft ze niet meer.
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Als het genoeg is, is het genoeg bij Emma, 
dan perst ze haar lippen opeen of laat ze 
het eten gewoon uit haar mond vallen. Ze 
heeft sterke voor- en afkeuren. Aardbeien 
lust ze helemaal niet, zelfs de stukjes uit 
een potje yoghurt spuwt ze uit, bananen 
vindt ze dan weer heel lekker. 

Momenteel hebben we moeite met haar 
ontbijt. Boterhammen gaan er nauwelijks 
in. Zodra de platte kaas op tafel komt, is 
het gedaan met boterhammen eten. Ze 
eet nu elke morgen platte kaas met 
bruine suiker. Niet ideaal, we blijven 
zoeken naar alternatieven. Emma is ook 
wat te mager. We hebben een diëtiste 
ingeschakeld, die raadde ons bijvoeding 
en fruitpap met koekjes aan.

Jules: Ik heb een goed idee! We laten de 
platte kaas in de koelkast staan, dan kan 
Emma gewoon fl ink haar boterhammetjes 
opeten.

EurekaEureka

Vorig jaar dacht ik dat we nooit meer 
ontspannen op vakantie zouden kunnen 
gaan. We waren ‘s nachts naar Frankrijk 
vertrokken met de auto, met de bedoeling 
dat Emma zou slapen onderweg. Maar die 
dacht daar anders over. Ze associeert in 
de auto rijden niet met slapen en is heel 
lang wakker gebleven. Het was ook zeer 
warm, en Emma kan niet tegen de hitte. 
Ze was compleet opgedraaid en over haar 
toeren toen we daar aankwamen. Dat was 
een hard moment, daar aankomen en 
beseff en: dit is voorgoed voorbij.

Uiteindelijk is het toch beter meegevallen 
dan ik vreesde. We hadden een laptop 
mee en wat fi lmpjes en toen bleek dat we 
toch een terrasje konden doen en zo.

We hebben daarna een dvdspelertje 
aangeschaft voor haar en dat is echt het 
einde. Er staan drie fi lmpjes op die ze 
heel graag ziet, meer heeft ze niet nodig. 
Hoewel ze die fi lmpjes van voor naar 
achter en van achter naar voor kent, 
blijven ze haar boeien. Dat is echt haar 
troost. We kunnen zelfs al eens op restau-
rant, dat is qua levenskwaliteit een hele 
verbetering.

P: Misschien zouden we nu toch weer 
eens een korte vliegreis kunnen overwe-
gen. De laatste keer was een regelrechte 
ramp. Door al het wachten en aanschui-
ven op de luchthaven, was Emma al 
volledig overstuur vooraleer de vlucht 
vertrok. Ze moest er zelfs bij braken. In 
die tijd hadden we echter nog geen 
diagnose. Nu hebben we een gehandi-
captenkaart, dan krijg je voorrang, en ze 
heeft haar dvdspelertje.

Net toen we thuiskwamen van die ellen-
dige vlucht, kregen we haar diagnose. We 
hebben familie in Spanje, die hadden we 
toen opgezocht. Anderhalf uur is een 
korte vlucht, het zou wel super zijn moest 
dat weer lukken. 

Hoewel de buienradar anders aangeeft, 
valt nu toch niet meer te ontkennen dat 
het regent. We verkassen naar binnen. 
Katrien installeert Emma met een fi lmpje 
voor de tv.



34.

Als ze tv kijkt, zijn haar tics veel meer 
uitgesproken. Ze tikt bijvoorbeeld steeds 
met een vinger op hetzelfde plekje op 
haar wang dat daardoor schraal en rood 
wordt. In de winter bloedt het zelfs soms.

Het warmste weekendHet warmste weekend

We zijn direct na de diagnose lid gewor-
den van de vereniging. Els en Luc zijn op 
bezoek gekomen, we wilden heel graag 
praten met mensen die wisten waarover 
het ging. We hebben dat allebei nodig, 
opkroppen werkt niet voor ons. Dat 
gesprek was heel fi jn, maar achteraf 
kreeg ik toch een klop van de hamer. Het 
was dan allemaal nog zo vers.

Vorig jaar april zijn we voor het eerst naar 
de familiedag geweest. Ik was vooraf 
degene die zeker wilde gaan en vol 
enthousiasme vertrok. Philippe was veel 
terughoudender, zich beter bewust dat 
we een heftige dag tegemoet gingen. 
Toen puntje bij paaltje kwam, had ik het 

moeilijker dan hij. Dat warme welkom was 
zo mooi, en al die andere Rett meisjes 
van alle leeftijden en met uiteenlopende 
mogelijkheden ontmoeten was zo con-
fronterend. Ik kreeg een krop in mijn keel 
en tranen in mijn ogen. Els zei, ‘als het 
niet gaat, ga gewoon terug naar huis’. Ik 
wilde helemaal niet naar huis, het kwam 
alleen allemaal heel hard binnen. Daarna 
zagen we Marilou en Leonieke die een 
waaier aan communicatiemogelijkheden 
presenteerden. Was ik weer een kwartier 
tranen aan het wegvegen. Hoewel het erg 
overweldigend was, waren we toch echt 
supercontent dat we die dag meegemaakt 
hebben.

En dat was pas het eerste deel van een 
heel intens weekend, want de volgende 
dag liepen we de Ten Miles voor Prinses 
Emma, ook al zo’n emotionele, maar wel 
fantastische dag (zie verslag in Rett Gazet 
45, p. 42). We lieten meer dan 100 t-
shirts drukken, een aantal voor de lopers 
en heel veel voor de supporters. Emma 
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heeft die dag ook mee gelopen in haar kar 
met roze ballonnen.

Ik was dit keer van plan de Ten Miles een 
jaartje over te slaan. Emma heeft recent 
een moeilijke periode doorgemaakt. Ze 
had een paar aanvalletjes die epileptisch 
leken (nu denkt men aan hyperventilatie), 
ze wou niet eten, was veel ziek, futloos. 
We vreesden dat we de Emma zoals we 
ze kenden kwijt waren, dat het vrolijke 
kind op haar fi ets weg was. Dat is geluk-
kig weer goed gekomen. Ik was wel leeg 
en op, had geen energie om die dag te 
organiseren. Ook omdat de Ten Miles 
altijd doorgaat de dag na de familiedag. 

Mensen uit onze omgeving vroegen er wel 
om, wilden ook dit jaar graag de Ten Miles 
voor Prinses Emma lopen, wilden iets 
kunnen drinken in het Rett Café, ... Uitein-
delijk heb ik mezelf bijeengeraapt en 
beslist om er gewoon voor te gaan. De 
t-shirts hadden we al van vorig jaar en 
mijn mama runt met haar behulpzame 

buren het Rett café, iedereen had er 
superveel zin in. Het was buiten koud, 
maar het was een heel warme dag. Al die 
mensen die gelopen en geholpen en 
gesupporterd hebben, ook mensen die we 
niet of nauwelijks kennen. Volgend jaar 
pakken we het weer veel grootser aan, 
voor die ene dag moet dat kunnen.

Er is ook een heel mooie kant aan dit 
verhaal. Er komen nieuwe mensen op je 
pad en je leert nieuwe dimensies kennen 
van vrienden en familie. Er gaat een hele 
nieuwe wereld open. Het leven neemt een 
bocht en je gaat een andere richting uit.

Het is stilaan tijd om afscheid te nemen. 
Emma zit nog steeds gebiologeerd tv te 
kijken. Ze reageert niet als ik haar een aai 
over haar bolletje geef. Het fi lmpje slorpt 
haar volledig op, hier en nu kan niets of 
niemand haar raken. 

(Anna Vermeulen)

De dynamische Katrien Maris (34), mama van Emma, is ons nieuwste bestuurslid. Ze De dynamische Katrien Maris (34), mama van Emma, is ons nieuwste bestuurslid. Ze 
praat graag met lotgenoten en wil graag iets betekenen voor de Rett meisjes en hun praat graag met lotgenoten en wil graag iets betekenen voor de Rett meisjes en hun 
gezinnen. Ze zorgt graag, en vindt dat dat hier op een mooie manier kan. Haar hobby’s gezinnen. Ze zorgt graag, en vindt dat dat hier op een mooie manier kan. Haar hobby’s 
zijn muziek en van het leven genieten.zijn muziek en van het leven genieten.
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FINANCIELEFINANCIELE
TUSSENKOMSTTUSSENKOMST

Wij bieden u een helpende handWij bieden u een helpende hand

Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, is de Belgische Rett Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, is de Belgische Rett 
Syndroom Vereniging vzw in de mogelijkheid om haar leden een Syndroom Vereniging vzw in de mogelijkheid om haar leden een 
EENMALIGE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 800 EURO EENMALIGE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 800 EURO 
te verlenen bij de aankoop van technische hulpmiddelen en andere te verlenen bij de aankoop van technische hulpmiddelen en andere 
diverse onkostendiverse onkosten
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Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, is de Belgische Rett 
Syndroom Vereniging vzw in de mogelijkheid om haar leden een 
EENMALIGE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 800 EURO 
te verlenen bij de aankoop van technische hulpmiddelen en andere 
diverse onkosten

Een voorbeeldEen voorbeeld
Factuurprijs = 1500 euroFactuurprijs = 1500 euro
Tussenkomst Vlaams Agentschap 60% = 900 euroTussenkomst Vlaams Agentschap 60% = 900 euro
Tussenkomst BRSV = 600 euroTussenkomst BRSV = 600 euro

Voor een andere investering kan de resterende 200 Voor een andere investering kan de resterende 200 
euro aangevraagd wordeneuro aangevraagd worden

VOORWAARDENVOORWAARDEN

 → De eenmalige fi nanciële tussenkomst geschiedt uit hoofde van de persoon 
met het Rett syndroom.

 → De persoon voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, dient de Bel-
gische nationaliteit te bezitten.

 → De aanvrager dient lid te zijn van de Belgische Rett Syndroom Vereniging 
vzw.

 → De toekenning van de tussenkomst geschiedt op basis van voorgelegde fac-
turen voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2017, aangevuld 
met correcte informatie over de toegezegde tegemoetkomingen vanwege 
andere instanties (zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap, het ziekenfonds, ...).

 → De schriftelijke aanvraag dient, vergezeld van de nodige documenten, 
 gericht te worden aan de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw, Lil 26, 
2450 Meerhout. Vergeet niet uw rekeningnummer te vermelden.

 → De aanvraag moet binnen zijn voor 31 december 2017.

Na onderzoek wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk (de tussenkomst kan 
gesplitst worden, zie ook voorbeeld) overgemaakt op de rekening van de aan-
vrager.

WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD WORDEN?WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD WORDEN?

De tussenkomst kan betrekking hebben op de aankoop van technische hulp-technische hulp-
middelenmiddelen ten behoeve van de persoon met het Rett syndroom. Een onvolledige 
lijst van voorbeelden:

anti-decubitus matras, tillift, badrooster, badzitje, bewakingscamera, 
douchebrancard, hoog-laagbed, matras (rug-, zij- en buiklig, totale nacht-
orthese), parapodium, rolfi ets, rolstoel en accessoires, schelp, soft hoofd-
steunen, stabilisator in ruglig of buiklig, standingbrace, tilting table, ver-
zorgingskussen, zitschelp

Ook andere onkostenandere onkosten kunnen in aanmerking komen (waarvoor geen tus-
senkomst voorzien is door andere instanties), zoals gerechts kosten, erelonen 
en diverse onkosten bij een aanvraag tot verlengde minderjarigheid, steeds 
mits voorlegging van de factuur. Ook deze opsomming is onvolledig.
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Dank!Dank!
Dank!Dank!
Dank!Dank!

Chips voor RettChips voor Rett

Zo’n twee jaar geleden kregen we te horen dat mijn allerliefste metekindje Emma het Rett syndroom 
heeft. Ik woonde toen in Brazilië en voelde de nood om iets te kunnen doen voor haar. Als juwelen-
ontwerpster kwam ik op het idee om in fi jn zilver verschillende armbandjes te maken met prinses-
senkroontjes. Voor onze prinses Emma, maar ook voor al die andere Rett prinsessen. De volledige 
opbrengst van de verkoop ging via Music For Life naar de Belgische Rett Vereniging. 

Graag dank ik nog eens iedereen die ons gesteund heeft!

(Lies Maris, meter van Emma)

De ouders, familieleden en vrienden van Rett 
meisje Lieselot Gryp hebben chips verkocht 
ten voordele van onze vereniging in het kader 
van de Music for Life actie. De zakjes chips 
waren gratis af te halen bij Poco Loco en 
moesten verkocht worden voor 2 euro. Je kon 
dan zelf kiezen hoeveel zakjes chips je wilde 
verkopen, en voor welk goed doel.

Het begon als een kleinschalig initiatief bij de 
plaatselijke jaarlijkse dwaallichtjestocht op 26 
december, maar groeide tot een uitgebreide 
actie waarbij de chips ook deur aan deur, via 
de Chiro, sportclubs en de school waar wij 
allebei (papa en mama van Lieselot) werken 
werden verkocht. In totaal werd een slordige 
3200 euro opgehaald.

(Robrecht Gryp)
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Music for RETTMusic for RETT
De warmste week van Vlaanderen
De warmste week voor Rett

Sponsors

Dank!
Dank!
Dank!

aanderenaanderen
RettRett

Afgelopen december registreerde de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw zich voor de 
tweede maal op rij als ‘goed doel’ bij de actie ‘Music for Life’, een jaarlijks winterbenefi et 
georganiseerd door Studio Brussel in de week voor kerst. 

We weten dat veel mensen plaatjes hebben aangevraagd voor ons, en we weten ook dat 
diverse mensen acties hebben opgezet ten voordele van onze vereniging, we mochten 
ook dit jaar een mooie som ontvangen van Music for Life.

Op deze pagina’s bedanken we een aantal bekende gulle gevers, en we sturen bij deze 
ook een heel warm ‘dankjewel’ naar alle anonieme weldoeners.

Els had via mail een 
oproep gedaan om een 
tekstje op facebook te 
zetten om mensen op te 
roepen een actie te doen 
voor Music for Life ten 
voordele van de BRSV. 
Toen ik dit berichtje op 
mijn pagina postte, is in 
onze familie- en vrienden-
kring de bal aan het rol-
len gegaan: 
• 2000 koekjes en 160 

cakes werden gebak-
ken,

• 25 liter soep werd 
gekookt,

• 270 mattetaarten 
werden verkocht.

Deze vier acties samen 
waren goed voor 2998,20 
euro voor Music for Rett.

(Annelies Dorms, mama 
van Rett meisje Ellis)
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Dank aan allen!Dank aan allen!

Ook dit jaar wilden we meedoen met Music for Rett. We 
hebben gekozen om zelfgemaakte cupcakes, koekjes 
en chocoladetruff els te verkopen. Ook hebben we met 
strijkparels kerstfi guren voor in de kerstboom gemaakt.

We verkochten deur aan deur bij ons in de buurt. We 
hadden grote, witte T-shirts gekocht en versierd. Op 
de t-shirts stond de tekst ‘I know a girl who puts the 
RETT in pretty’. Die t-shirts trokken we aan bij het 
verkopen. Toen we in alle straten in de buurt geweest 
waren, wilden we als afsluiter de rest van onze spul-
len in de plaatselijke Spar gaan verkopen. Omdat we 
nog veel hadden, zijn twee vriendinnen komen helpen. 
Zij deden dat heel goed, alles was snel verkocht en we 
waren zeer tevreden met het eindresultaat. De totaal-
opbrengst was 360 euro.

Net als vorig jaar werden we opgebeld voor een in-
terview door Studio Brussel. Vorig jaar deed ik dat in 
Boom, dit keer was Fleur aan de beurt. Het interview 
werd telefonisch en live gedaan. Terwijl Fleur aan de 
telefoon was, zaten wij rond de radio mee te luisteren.

Music for Life was opnieuw een groot succes, ook in 
2016 doen we mee!

(Kira Feyaerts, ook in naam van Fleur en Tessa)
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23 december 2015 ... misschien wel de warmste dag van de warmste week.

Ik ken Geert al jaren als een heel gedreven, geëngageerde en muzikale collega. 
Ik weet dat hij bergen kan verzetten, en het voelt ongeloofl ijk om hem dat te zien 
doen voor onze Rett Vereniging, geïnspireerd door mijn verhaal over Lotte en haar 
spraakcomputer. 

Geert en Babs organiseerden in hun tuin een kerstconcert met Her Band ten 
voordele van onze Rett Vereniging. Her Band is de favoriete breakfast band van 
Studio Brussel, een ongeloofl ijk goeie covergroep met Tom, de Voice-winnaar van 
vorig jaar. Het kampvuur brandde volop, de drankjes waren lekker en à volonté, de 
mensen waren geweldig. Het was warm, een zalige sfeer met prachtige muziek. 

Het doet goed aan ‘t hart zo mooi omringd te zijn en het vuurtje ... dat gloeide nog 
een hele tijd na. Bedankt Babs en Geert! Het was ongeloofl ijk wat jullie deden, de 
manier waarop en het grote bedrag dat jullie schonken aan Music for Rett!

(Els Maes)

Music for RettMusic for Rett
In de tuin van Babs en GeertIn de tuin van Babs en Geert
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Allemaal MensenAllemaal Mensen
‘Ik leerde haar kennen toen ik haar ging 
bezoeken bij haar geboorte. Ze was 
een klein meisje, net als andere kleine 
meisjes. Ze ontwikkelde normaal en 
leerde al snel wat kleine meisjes leren. 
Maar plots leerde ze niets meer. En elke 
keer als ik haar terug zag, kon ze minder 
en minder. Ineens kon ze haar handen 
niet meer gericht gebruiken. Toen ik haar 
de volgende keer zag, sprak ze alleen 
nog met haar ogen. De woorden was ze 
vergeten.’

Een foto van Lotte op het scherm en 350 
14-jarige pubers die ademloos luisteren. 
Op mijn armen kruipen haren omhoog, in 
mijn keel zit plots een kriebel.

Dit is de voorstelling van ‘Allemaal 
Mensen’, ons project voor dit schooljaar. 
Het verhaal van Lotte, het Rett meisje dat 
dit project inspireerde en onze mascotte 
werd, grijpt de leerlingen recht bij de keel 
en dringt diep binnen in hun hart. De zaal 
blijft stil. ‘Respect!’ zegt een collega, ter-
wijl ze met haar hand haar hart aanraakt. 
In de leraarskamer zijn de reacties warm.

In de klas vertellen we meer over Lotte. 
We tonen de website waar woordjes uit 
het verhaal van Lotte verkocht worden 
om haar en andere Rett meisjes een stem 
te geven. We spreken over anders zijn. En 
over bijzonder. We tonen fi lmpjes, spelen 
liedjes, geven les.

Vlak voor de kerstvakantie organiseren 
we een bijzondere dag op school. Onze 
leerlingen kunnen kennismaken met 
diverse bijzondere mensen die elk hun 
eigen verhaal met hen delen. Luc – de 
papa van Lotte – komt praten, en Hen-
drikje, die door MS in een rolstoel zit. De 
leerlingen ontmoeten een transgender. 
Een van onze leerkrachten met dwerg-

groei getuigt. Een kloosterzuster deelt 
haar bijzondere leven. Debbie en Eline 
vertellen hoe ze elkaar leerden kennen 
en hoe het vandaag als koppel voor hen 
aanvoelt. Een oma gaat terug naar haar 
kinderjaren, …

Leerlingen die dat willen, kunnen die 
dag Afrikaans of Thaïs koken, ze kunnen 
voetballen met een zelfgemaakte voetbal 
of musiceren met wegwerpmateriaal. Er 
hangt die bijzondere dag een bijzondere 
sfeer op school. Een sfeer van verbonden-
heid die ons hart verwarmt, zo vlak voor 
kerstmis. Zuster Josée vertelt geëmotio-
neerd hoe een leerling haar bij het einde 
van haar verhaal toevertrouwde: ‘Zuster, 
bedankt voor wat je me vandaag gegeven 
hebt’.

Tijdens het kerstetentje met de collega’s, 
later die dag, laten we een enveloppe 
rond gaan. Meer dan 250 euro levert dat 
op. We kopen een plaat voor de Rett ver-
eniging bij Music for Life.

Na de kerstvakantie kaarten we met de 
leerlingen nog even na, daarna wordt het 
enkele weken stil rond ons project. Na de 
krokusvakantie pikken we de draad weer 
op. We delen de kaarten voor de spon-
sortocht uit. En we halen centjes op. En 
we halen nog centjes op. En nog meer 
centjes …

Onze leerlingen gaan stappen voor een 
spraakcomputer voor de Rett Vereniging! 
Het is koud vlak voor de paasvakantie, en 
het regent hard, maar niemand klaagt. 
Zevenhonderd leerlingen gaan op stap! 
Terug op school eten we samen in de klas 
soep en boterhammen met kaas en hesp. 
Daar krijgen we bezoek van Lotte met 
mama Els en papa Luc. Ook de meter van 
de Rett vereniging – Monika Van Lierde 

S
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Allemaal Mensen
of dokter Ann uit ‘Thuis’ – komt langs. De 
leerlingen halen de gsm’s boven. Op de 
speelplaats ondertussen muziek en dans, 
kubb en krachtbal, één tegen allen, … De 
volgende dag: stramme benen …

Eline, Jeroen, Magda en Valerie zetten hun 
enthousiaste schouders onder de volgen-
de activiteit: ‘Dansen voor Rett’! Ze ma-
ken de andere collega’s warm en dankzij 
al die helpende handen verandert onze 
turnzaal in een stomende nachtclub waar 
hypnotiserende beats de knap uitgedoste 

jongens en meisjes al snel omtoveren in 
een kolkende, zwetende en springende 
massa. ‘Red voor Rett’: iedereen heeft 
iets roods aan, ook dat is bijzonder.

Op 23 juni sluiten we onze actie af en 
dan maken we bekend hoeveel dit alles 
heeft opgebracht. (Nvdr: 9214,51 euro.) 
Van één ding zijn we echter al zeker: Lotte 
haalde onze mooiste kant naar boven!

(Katrien van Doorne, Heilig Hart College, 
Halle)

Op 2 april vierden onze ouders, Marie José Beuls en 
Hubert Bobbaers hun gouden jubileum. Op het feest 
werden familie en vrienden uitgenodigd. Het was een 
onvergetelijke avond. Omdat mama en papa alles heb-
ben wat hun hartje verlangt, besloten ze de genodigden 
te laten storten ten voordele van de Rett Vereniging. 

Wij hebben immers een Rett zus, Chantal. Ze is de 
tofste en de liefste van gans het gezin, het middelpunt. 
Ze is altijd goedgezind, pruttelt nooit tegen, is de rustig-
ste van ons allemaal. Enkele jaren geleden was ze Rett 
meid in de kijker in dit tijdschrift (Rett Gazet 43). 

Toen de openingsdans begon, sprong ze van haar stoel om naar onze ouders te gaan en mee te dan-
sen. Natuurlijk haalde op dat moment iedereen even de zakdoek boven.

Zoals papa steeds weer zegt: het is wat het is en niemand kiest voor een kind met het Rett syn-
droom. Maar als je haar naar bed brengt en ze net voor het slapengaan naar je lacht, dat is het ge-
lukkigste moment van de dag.

(Martine Bobbaers)

Gouden Jubileum Gouden Jubileum 
Hubert Bobbaers Hubert Bobbaers 
& Marie Jose Beuls& Marie Jose Beuls

ponsors
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Inner Wheel Kortrijk Gulden SporenInner Wheel Kortrijk Gulden Sporen

Ten Miles for RettTen Miles for Rett
Ten Miles voorTen Miles voor
Prinses EmmaPrinses Emma

Inner Wheel is een service club van dames verwant aan de Rotary. 
Wereldwijd zijn er meer dan 100.000 leden. Inner Wheel Kortrijk 
Gulden Sporen werd opgericht in 2009 en telt 28 dames, waarbij 
vriendschap en het aanmoedigen van het persoonlijke dienstbetoon 
onze doelstellingen zijn. 

Onze sociale projecten worden telkens drie jaar gesteund en zijn 
vooral projecten uit de regio die steun en kansen geven aan vrou-
wen en kinderen. Met veel plezier steunen wij dan ook de Belgische 
Rett Syndroom Vereniging vzw. De voorbije twee werkjaren werd er 
ondertussen 3500 euro geschonken.

Doen we het of doen we het niet? Dat was 
de vraag die ik me enkele weken voor de 
10 Miles van Antwerpen stelde. Na een 
drukke periode met wat moeilijke mo-
menten voor Emma, twijfelde ik of we er 
dit jaar zo’n groot evenement van zouden 
maken. Het kost redelijk wat energie om 
zo’n dag in elkaar te steken en die ener-
gie ontbrak me eerlijk gezegd even. Maar 
de mensen vroegen zelf: ‘Jullie gaan toch 
opnieuw lopen voor Prinses Emma hé?’ 
en ‘We kunnen toch iets komen drinken in 
het Rett cafeetje dit jaar?’ 

Het enthousiasme van velen werkte aan-
stekelijk. Natuurlijk gingen we er opnieuw 
voor! Gesteund door familie en vrienden, 
stonden we weer paraat, de dag na de 
familiedag. Het was een ijskoude editie dit 
jaar, maar in tegenstelling tot vorig jaar 
eentje zonder regen. Er werd weer gelo-
pen, gegeten en geklonken op en voor 
Rett. Op zo’n moment denk ik bij mezelf: 
‘Hé, waarom heb ik hier ooit aan getwij-
feld?’ De aanwezigheid van velen die ons 
en alle Rett meiden een warm hart toe-
dragen is zo mooi. Het geeft ons telkens 
weer een ongeloofl ijke boost. Daarom ben 
ik er vandaag van overtuigd dat we er vol-
gend jaar weer een heel groot feest van 
gaan maken. Want dat verdienen ze nu 
eenmaal, onze liefste Rett meisjes! 

(Katrien Maris, mama van Emma Geldof)
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LIJST GIFTEN VAN 1 JANUARI TOT 15 JUNI 2016LIJST GIFTEN VAN 1 JANUARI TOT 15 JUNI 2016

CLAES-BOBBAERS, ZUTENDAALCLAES-BOBBAERS, ZUTENDAAL
CLINCKSPOOR MARC, LOKERENCLINCKSPOOR MARC, LOKEREN
CONINX-VAN DIJCK, ZUTENDAALCONINX-VAN DIJCK, ZUTENDAAL
CRIEL GODELIEVE, GENTBRUGGECRIEL GODELIEVE, GENTBRUGGE
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURGDE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE COSTER ROSANNE, MERCHTEMDE COSTER ROSANNE, MERCHTEM
DE KAAI KORTRIJK, KORTRIJKDE KAAI KORTRIJK, KORTRIJK
DE MUYNCK-VANCAUWENBERGHE, WERVIKDE MUYNCK-VANCAUWENBERGHE, WERVIK
DE MUYNCK ANNE, STERREBEEKDE MUYNCK ANNE, STERREBEEK
DE MUYNCK DIRK-DUPONT RITA, KOERSELDE MUYNCK DIRK-DUPONT RITA, KOERSEL
DE MUYNCK JOS, BRUGGEDE MUYNCK JOS, BRUGGE
DE MUYNCK KATRIEN, OUTRIJVEDE MUYNCK KATRIEN, OUTRIJVE
DE MUYNCK MARK, SCHILDEDE MUYNCK MARK, SCHILDE
DE PAUW-REYNAERT, SINT KATHARINA LOMBEEKDE PAUW-REYNAERT, SINT KATHARINA LOMBEEK
DE RYCK HILKE, NINOVEDE RYCK HILKE, NINOVE
DE STAELEN P.-EGGHE L., KRUIBEKEDE STAELEN P.-EGGHE L., KRUIBEKE
DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEMDE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM
DE VADDER INGRID, LUBBEEKDE VADDER INGRID, LUBBEEK
DE WIT-GEUKENS, OLENDE WIT-GEUKENS, OLEN
DELMULLE NELE LIES, WAREGEMDELMULLE NELE LIES, WAREGEM
DEPREZ GEORGETTE, MENENDEPREZ GEORGETTE, MENEN
DEWULF-BREEMERSCH, ZUIENKERKEDEWULF-BREEMERSCH, ZUIENKERKE
D’HONDT-VANDERHASSELT, GENTD’HONDT-VANDERHASSELT, GENT
DUPONT-VAN LANDEGHEM, WAASMUNSTERDUPONT-VAN LANDEGHEM, WAASMUNSTER
FERNY-SPIESSENS, ZANDHOVENFERNY-SPIESSENS, ZANDHOVEN
FRANSEN PAUL-DE WIT RIA, SCHILDEFRANSEN PAUL-DE WIT RIA, SCHILDE
GABRIELS MARC-SCHMITTE MARTINE, PUURSGABRIELS MARC-SCHMITTE MARTINE, PUURS
GEELEN ANNA, GENKGEELEN ANNA, GENK
GELDOF C.-COSTERMANS N., BRASSCHAATGELDOF C.-COSTERMANS N., BRASSCHAAT
GELDOF CHRISTOPHE, ZWIJNDRECHTGELDOF CHRISTOPHE, ZWIJNDRECHT
GERRITS-NIJS, ZUTENDAALGERRITS-NIJS, ZUTENDAAL
GEURTS-SCHRIJVERS, ZUTENDAALGEURTS-SCHRIJVERS, ZUTENDAAL
HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAARHUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR
KLEIN-MOULIN, MONTIGNY LE TILLEULKLEIN-MOULIN, MONTIGNY LE TILLEUL

VANAF 40 EURO VANAF 40 EURO 
IS UW GIFT FISCAAL AFTREKBAARIS UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR

Inner Wheel Kortrijk Gulden Sporen
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LAPLASSE DANIEL, LOBBESLAPLASSE DANIEL, LOBBES
LEUWERS-OSTYN, WERVIKLEUWERS-OSTYN, WERVIK
LOIX-CLAES, ZUTENDAALLOIX-CLAES, ZUTENDAAL
LOMMELEN ALFONS-VAN GOMPEL IRENA, MOLLOMMELEN ALFONS-VAN GOMPEL IRENA, MOL
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIKMAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES KOEN, ASSEMAES KOEN, ASSE
MAHIEU GUIDO, BRASSCHAATMAHIEU GUIDO, BRASSCHAAT
MARIS PETER, HOVEMARIS PETER, HOVE
MARTENS-OMLOOP, ZUTENDAALMARTENS-OMLOOP, ZUTENDAAL
NOUWEN ANNIE, HOUHALEN HELCHTERENNOUWEN ANNIE, HOUHALEN HELCHTEREN
NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUTNUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT
PACOLET MARIA, SINT ANDRIESPACOLET MARIA, SINT ANDRIES
PEETERS EDGARD, ZUTENDAALPEETERS EDGARD, ZUTENDAAL
PETERS JOANNA, ZUTENDAALPETERS JOANNA, ZUTENDAAL
PIRYNS WILLEM, SINT AMANDSBERGPIRYNS WILLEM, SINT AMANDSBERG
SANDERS ANNIE, STADENSANDERS ANNIE, STADEN
SCHOENMAKERS-VAN PEEBORGH, KESSELSCHOENMAKERS-VAN PEEBORGH, KESSEL
SCHRIJVERS-PUT, ZUTENDAALSCHRIJVERS-PUT, ZUTENDAAL
SCHRIJVERS JEAN, ZUTENDAALSCHRIJVERS JEAN, ZUTENDAAL
SELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVENSELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVEN
SICCARD-DE SMEDT, WEMMELSICCARD-DE SMEDT, WEMMEL
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEMSIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
SLEEUBUS ROELAND-BAUDOIN MONIQUE, MOLSLEEUBUS ROELAND-BAUDOIN MONIQUE, MOL
SMEETS LEO, ZUTENDAALSMEETS LEO, ZUTENDAAL
SMITS-LEURIS, ZUTENDAALSMITS-LEURIS, ZUTENDAAL
STEVENS GODELIEVE, BRUGGESTEVENS GODELIEVE, BRUGGE
SURINX RACHELLE, ZUTENDAALSURINX RACHELLE, ZUTENDAAL
TANDARTSPRAKTIJK BECUE MYRIAM, MERKSEMTANDARTSPRAKTIJK BECUE MYRIAM, MERKSEM
THOMASSEN MARIA, LANAKENTHOMASSEN MARIA, LANAKEN
TIELLIU-DELAVIE, MELLETIELLIU-DELAVIE, MELLE
TOBBACK KOEN, WESTMEERBEEKTOBBACK KOEN, WESTMEERBEEK
TOLLENAERS TOM, ZUTENDAALTOLLENAERS TOM, ZUTENDAAL
TONNAER-SALDEN, GRUITRODETONNAER-SALDEN, GRUITRODE
VAN DE BRUL-DE VOCHT, EKERENVAN DE BRUL-DE VOCHT, EKEREN
VAN DEN KEYBUS-VAN LANDEGHEM, KRUIBEKEVAN DEN KEYBUS-VAN LANDEGHEM, KRUIBEKE
VAN DEYNSE DAVID, GENTVAN DEYNSE DAVID, GENT
VAN DOOREN MARIA, LANAKENVAN DOOREN MARIA, LANAKEN
VAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDEVAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDE
VAN GASTEL, MERELBEKEVAN GASTEL, MERELBEKE
VAN GASTEL-CORNELIS, GENTBRUGGEVAN GASTEL-CORNELIS, GENTBRUGGE
VAN GASTEL-VANGROENWEGHE, MERELBEKEVAN GASTEL-VANGROENWEGHE, MERELBEKE
VAN GOETHEM E.-D’HOOGE M., ZWIJNDRECHTVAN GOETHEM E.-D’HOOGE M., ZWIJNDRECHT
VAN KERCKHOVEN PATRICK-OEYEN ILSE, MOLVAN KERCKHOVEN PATRICK-OEYEN ILSE, MOL
VAN LOO MARIANNE, LOKERENVAN LOO MARIANNE, LOKEREN
VAN MECHELEN-DE MUYNCK, WILSELEVAN MECHELEN-DE MUYNCK, WILSELE
VAN MIEGHEM BRUNO, HOBOKENVAN MIEGHEM BRUNO, HOBOKEN
VAN MIEGHEM VERA, DEURNEVAN MIEGHEM VERA, DEURNE
VAN OVERBERGH-DE TAEYE, WEMMELVAN OVERBERGH-DE TAEYE, WEMMEL
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VAN VELTHOVEN JAN BVBA, TURNHOUTVAN VELTHOVEN JAN BVBA, TURNHOUT
VAN WALLEGHEM-VAN WASSENHOVEN, BRUGGEVAN WALLEGHEM-VAN WASSENHOVEN, BRUGGE
VAN ZWAM-ROSSEEL, ZARRENVAN ZWAM-ROSSEEL, ZARREN
VAN ZWAM-STAELENS, ZEEBRUGGEVAN ZWAM-STAELENS, ZEEBRUGGE
VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDEVAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE
VANBRABANT SOLANGE, OUPEYEVANBRABANT SOLANGE, OUPEYE
VANDENBROELE MIA, IEPERVANDENBROELE MIA, IEPER
VANHERF HENDRIK, ZUTENDAALVANHERF HENDRIK, ZUTENDAAL
VERBEKE ANTOINETTE, SCHILDEVERBEKE ANTOINETTE, SCHILDE
VERBRUGGEN MANDA, HEVERLEEVERBRUGGEN MANDA, HEVERLEE
VERCOUTEREN MARIE THERESE, AALTERVERCOUTEREN MARIE THERESE, AALTER
VERELST LEON-VOLLEBERGH GRETA, DUFFELVERELST LEON-VOLLEBERGH GRETA, DUFFEL
VIVIER ALBERT, MECHELENVIVIER ALBERT, MECHELEN
VROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDEVROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDE
WEYTJENS LUDO-LANGENS VEERLE, ASWEYTJENS LUDO-LANGENS VEERLE, AS

Voor elke gift, Voor elke gift, 
groot of klein, groot of klein, 
danken wij ieder van u danken wij ieder van u 
van ganser harte!van ganser harte!

OOK WIE LIEVER ANONIEM BLIJFT:OOK WIE LIEVER ANONIEM BLIJFT:
VAN HARTE BEDANKT! VAN HARTE BEDANKT! 
EEN FISCAAL ATTEST WORDT OOK EEN FISCAAL ATTEST WORDT OOK 
U TOEGESTUURD (VANAF 40 EURO)U TOEGESTUURD (VANAF 40 EURO)

Belfius Lease Services, Sint Joost Ten Noode
De Ryck Hilke, Ninove
Deloitte Services Investments Nv, Diegem
Familie  Geldof-Maris, Zwijndrecht
Familie Bobbaers-Beuls, Zutendaal
Koning Boudewijnstichting, Brussel
Maes Jacqueline, Brugge
Rotary Club Mol, Balen

Onze bijzondere dank Onze bijzondere dank 
voor uw bijzondere gift:voor uw bijzondere gift:
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BELGISCHE RETT SYNDROOM VERENIGING VZWBELGISCHE RETT SYNDROOM VERENIGING VZW
LIL 26, 2450 MEERHOUTLIL 26, 2450 MEERHOUT
RPR TURNHOUT 0 435 817 931RPR TURNHOUT 0 435 817 931

E-MAIL BRSV@RETTSYNDROME.BEE-MAIL BRSV@RETTSYNDROME.BE
WEBSITE HTTP://WWW.RETTSYNDROME.BEWEBSITE HTTP://WWW.RETTSYNDROME.BE

IBAN BE02 0682 0608 7540IBAN BE02 0682 0608 7540
BIC GKCCBEBBBIC GKCCBEBB

GIFTEN VANAF GIFTEN VANAF 40 EURO40 EURO ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR


