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Colofon

ONS PRIVACYSTATEMENT

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 
een explicitering van de principes die we al 30 jaar consequent 
toepassen

De Belgische Rett Syndroom Vereniging gaat al 30 jaar heel zorgvuldig om met alle gegevens die we in onze database 

bewaren van Rett gezinnen, sponsors, therapeuten, vrijwilligers, sympathisanten en andere contacten. 

Uw gegevens worden bijgehouden in een offline database die samengesteld wordt door onze secretaris. We gebruiken uw 

gegevens om met u te kunnen communiceren, hetzij via de klassieke post, hetzij virtueel. 

Onder geen beding worden uw gegevens doorgegeven aan derden – ook niet aan zusterverenigingen, onderzoekers of 

andere leden van de vereniging – zonder uw expliciete toestemming. 

Hoe werkt dat concreet?
Indien een onderzoeker de Belgische Rett gezinnen wil bevragen over een bepaald onderwerp, vragen wij om de enquête  

aan ons door te sturen, waarna wij die met een korte uitleg zelf verspreiden onder onze leden.

Indien een Rett ouder contact wil met andere Rett gezinnen uit de buurt, informeren wij 

eerst bij die andere gezinnen of dat contact gewenst is. 

Uw gegevens aanpassen
Aangezien onze database offline is, kunt u zelf niet rechtstreeks uw gegevens aanpassen.

Indien u de Rett Gazet niet langer wenst te ontvangen en/of geen e-mailcommunicatie 

of communicatie met de reguliere post meer wenst te ontvangen en/of uw gegevens 

uit onze database wenst aan te passen of te verwijderen en/of een andere vraag heeft, 

stuur dan een e-mail naar brsv@rettsyndrome.be en wij geven zo snel mogelijk gevolg 

aan uw verzoek.

(Het bestuur)

GDPR
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AGENDA

First things first
2018
De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw viert haar dertigste verjaardag! 

29 september 2018
Bijeenkomst voor alle Rett ouders. Wat en waar laten we alle ouders weten in een 

persoonlijke uitnodiging.

19 oktober 2018
Symposium ‘Rett Beweegt’ in Houten, Nederland. Een initiatief van de Nederlandse Rett 

Vereniging. 

26 januari 2019
Gastronomische winterwandeling, plaats nog nader te bepalen. 

27 april 2019
Rett familiedag in het GielsBos. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
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RETT mijmeringen
Cindy’s

Mmmmm, die zalige zomers ... Als ik 

dit tekstje schrijf, is het een van de 

warmste lentedagen van het jaar. 

Zo’n dag die doet denken aan de 

zomer, vakantie, rust, alles op het 

gemakske, niets moet, genieten, ... In 

mijn hoofd ben ik onze koffers al 

aan het pakken en vertrekken we 

bijna naar onze vakantiebestem-

ming in het zuiden. We moeten 

echter nog even geduld hebben, 

zeker de kinderen hebben nog 

enkele zware weken voor de boeg. 

DIt jaar hebben we voor drie weken 

een huis met zwembad gehuurd, 

waar we met z’n veertienen gaan 

verblijven. Wij gaan, naar jaarlijkse 

gewoonte, op vakantie met de 

ouders van Bart en met zijn broer 

en zus inclusief gezin. Tof voor de 

kinderen en voor ons, maar niet 

altijd makkelijk. Andere gezinnen, 

andere gewoontes. Maar zeker ook 

hele mooie herinneringen voor later.

Op vakantie gaan met een kind met 

extra zorgen heeft zijn eigen 

uitdagingen. Het is niet altijd 

evident, ik ken verschillende 

gezinnen in Jana’s dagcentrum 

waar op vakantie gaan onmogelijk 

is door de vele extra bagage of de 

medische toestand, of omdat de 

vele nieuwe prikkels voor het kind 

teveel zijn. Wij kunnen wel op 

vakantie met Jana. Het is een 

beetje zoeken naar de juiste 

formule en het juiste huisje, maar 

tot nu toe lukt het elk jaar om alles 

geregeld te krijgen.

We passen onze vakantieactiviteiten 

en uitstapjes natuurlijk wel wat aan. 

Niet alles is rolstoeltoegankelijk. Als 

er echt iets is dat wij willen doen en 

dat voor Jana niet kan, hebben we 

met deze formule het voordeel dat 

er altijd wel iemand is die bij Jana 

kan en wil blijven. Of we passen 

onze tactiek van ‘gesplitst gezin’ 

toe. We hebben ook de rekbaarheid 

en de vering van Jana’s rolstoel al 

meerdere malen getest of, juister 

gezegd, de rekbaarheid en de 

vering van onze rug en onze 

spieren. We hebben al regelmatig 

echt niet rolstoeltoegankelijke 

paden toch gedaan met haar, al 

dragend, trekkend en sleurend. Jana 

zit dan als een prinses in haar stoel 

en vertrouwt erop dat alles goed 

komt. Vaak lacht ze met ons 

gezucht en geblaas. Ik ben er mij 

wel, elk jaar wat meer, van bewust 

dat wij dit niet zullen kunnen blijven 

doen. Maar zolang het mogelijk is, 

gaan we ervoor.

Jana doet het eigenlijk heel goed 

op vakantie. Ze gaat mee, ze geniet. 

Warmte doet haar niet zo veel, ze 

kan er heel goed tegen. Te koud 

zwembadwater is wel een pro-

bleem, en het is al snel te koud voor 

haar. Dankzij een tip op Facebook 

(een duikpak) kan zij nu toch wat 

langer in het zwembad blijven en 

spelen en genieten met de anderen. 

Jana is sowieso vrij licht en in het 

zwembad kan zelfs kleine zus Tessa 

haar zonder problemen optillen. 

Jana is heel graag omringd door 

haar zussen. Ze vindt het super als 
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zij met haar spelen, bezig zijn, praten 

en zwemmen.

Jana is heel lichtgevoelig en heeft 

meestal echt nood aan een zonnebril 

op haar neus. Om die reden dacht ik 

vroeger dat zij liever binnen bleef of in 

de schaduw zat. Maar dankzij haar 

nieuwverworven communicatieve 

vaardigheden, heb ik mijn beeld van 

haar moeten bijstellen. Jana is heel 

graag buiten en ze houdt van de zon, 

zoals ze mij al meerdere malen op 

haar computer duidelijk heeft ge-

maakt (zon supertof, regen niet leuk).

Dat vind ik een van de grootste 

meerwaarden van haar verbeterde 

communicatiemogelijkheden: kleine 

dingen die ik vroeger dacht of 

aannam van haar, spreekt zij nu zelf 

steeds tegen via haar oogbesturings-

computer. Ja, zij houdt wel van de zon. 

Ja, zij gaat graag op bezoek (ik dacht 

dat ze meer van rust hield en grote 

groepen niet zo aangenaam vond). En 

eigenlijk wil ze het liefste de hele dag 

buiten zijn. Met zonnebril.

Op vakantie geniet ze heel erg van het 

feit dat ze dan haar kamer deelt met 

een of meerdere zussen. ‘s Morgens 

samen wakker worden, een beetje 

knuffelen, voelen dat er iemand naast 

haar ligt, dat is voor haar de hemel op 

aarde. Terug thuis is dat telkens weer 

afkicken voor haar en zoeken of er 

echt geen zus bij haar op de kamer 

ligt. De zussen genieten hier ook van. 

Ze willen allemaal bij Jana op de 

kamer, wat soms discussies oplevert.

Ik merk dat ook op vakantie best een 

zekere structuur, een vaste daginde-

ling aangehouden wordt. Het is niet 

dezelfde structuur als thuis, maar er 

zit wel een zeker ritme in. Jana 

aanvaardt dit andere ritme zonder 

problemen. Ze houdt van structuur, 

van een vaste dagindeling, maar daar 

mag wel een beetje rek op zitten. Dat 

op vakantie alles een uurtje of twee 

later gebeurt is best ok voor haar. Ze 

staat wel op drie of vier eetmomenten 

per dag, en ook haar middagdut is op 

vakantie echt nodig. Thuis is dat vaak 

middagrust, op vakantie slaapt ze 

enkele uren in haar bed of in een 

ligstoel aan het zwembad.

Terug thuis zien we dat op vakantie 

gaan, andere dingen doen en beleven, 

een ander ritme, ... behoorlijk vermoei-

end zijn voor Jana. Na een weekendje 

weg slaapt ze enkele dagen flink in de 

namiddag en gaat ze ‘s avonds graag 

naar bed. Na de lange zomervakantie 

neemt Jana enkele slaapdagen op. Ze 

slaapt dan 20 uur van de 24 en is 

tussendoor enkel wakker om even iets 

te eten. Na een dag of drie kunnen we 

langzaam aan weer overstappen op 

haar normale ritme en na een week is 

alles weer bij het oude.

In haar dagcentrum laat ze achteraf 

vol trots ons vakantiefotoboek zien 

aan de begeleiders en vertelt ze graag 

over de vakantie.

Ja, die zomers zijn mooi. Ik kijk er al 

naar uit, kan niet wachten om onze 

koffers in te pakken. Voor iedereen 

een zalige zomerse tijd toegewenst, 

met veel tijd om samen te genieten!
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Google Ad Grants
RETT Varia

Hey lieve Rett Gazetlezers

Isabeau, grote zus van Rett meid Luna hier. Sommigen zullen me misschien nog kennen van PUUR, de dansvoorstel-

lingen die ik organiseerde om geld in te zamelen voor de BRSV. 

Intussen zijn we een aantal jaar verder en heb ik een diploma Rechten op zak. Omdat ik nog niet helemaal ‘uitge-

studeerd’ was, volgde ik het voorbije academiejaar een Postgraduaat in Digitale Marketing. Dé toekomst als je ’t mij 

vraagt, zeker nu de nieuwe generaties al kunnen swipen nog voor ze kunnen spreken! 

In het kader van die opleiding nam ik met een groepje medestudenten deel aan het Google Ad Grants programma. 

Via dit programma krijgen ngo’s de kans om gratis te adverteren in Google. Wij kozen voor de Belgische Rett Syn-

droom Vereniging en mochten gedurende de hele maand december adverteren voor een budget van maar liefst 

10 000 euro. Het aantal websitebezoekers kreeg op die manier een boost en de naam ‘Rett Syndroom’ ging weer 

net dat tikkeltje bekender in de oren klinken bij heel wat Belgen. Mission accomplished!

(Isabeau Reynvoet)

Peter
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Peter Vanherck stond mee in de startblokken 

in 1988. Dertig jaar later is hij nog steeds de 

drijvende kracht, het ankerpunt en de rots in 

de branding van de vereniging. Zijn visie en zijn 

stem in het bestuur blijven van doorslaggevend 

belang.

Peter staat al dertig jaar in voor een vlekkeloze 

administratie en voor gezonde financiën. Op 

regelmatige basis behandelt hij de complexe 

procedure voor het verkrijgen van de toestem-

ming om fiscale attesten uit te schrijven. Door 

zijn vele werk achter de schermen verloopt 

alles op rolletjes.

Bedankt, Peter
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dossier

communicatie

De eerste bijeenkomst van en voor Rett ouders over ondersteunende 

communicatie is ondertussen een feit. Ze ging door in cultureel centrum De 
Westrand in Dilbeek. Het publiek was beperkt, maar zeer gevarieerd. Er werden 

boeiende ervaringen uitgewisseld. Zeker voor herhaling vatbaar. We brengen 

alle ouders op de hoogte van volgende afspraken. 

Rett Communicatiecoach Rozemie Gauquie geeft een kort overzicht van haar 

plannen en stelt ons haar kersverse dochter Finne voor. Gefeliciteerd, Rozemie! 

Vanaf nu neemt ze weer vol enthousiasme haar taken op.

Voor ouders die nog niet op de hoogte zouden zijn, brengen we een korte 

samenvatting van ons project ‘Rett communicatiecoach’. De volledige tekst 

vindt u op onze website www.rettsyndrome.be en in Rett Gazet 48. 

We willen heel graag een collega voor Rozemie uit de regio Gent of Brugge. 

We zoeken iemand die werkt op zelfstandige basis, iemand die ervaren is 

in het werken met Rett meisjes en met ondersteunende communicatie, of 

die heel gedreven en gepassioneerd is om zich daarin in te werken. Ben je 

geïnteresseerd of ken je iemand die geknipt is voor de functie? Laat het ons 

weten! brsv@rettsyndrome.be
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Ondersteunende  RETT communicatie

Ervaringen delen

Het was letterlijk en figuurlijk een hobbelige rit, deze eerste bijeenkomst. Ik hoorde van verschillende ouders 

al langer de verzuchting om eens samen te zitten en te praten over onze dochters en communicatie. We 

planden, annuleerden, en planden opnieuw een datum en locatie. De aanwezige ouders trotseerden lange 

files, omleidingen en zelfs een rit dwars door Brussel om er te geraken. Over enthousiasme gesproken!

Onze groep was niet groot, maar er volgde toch een boeiend gesprek over kleine successen en grote 

frustraties. We deelden werkwijzen, tips en ergernissen. De aanwezige ouders zaten allemaal in verschillende 

fases van het communicatie-verhaal, dat maakte het gesprek heel afwisselend en interessant.

Het eerste onderwerp was hoe we communicatie en het gebruik van de oogbesturingscomputer concreet 

thuis aanpakken. Veel modelling (voortonen) en, zo bleek, ook vooral veel low tech. Oogbesturing is en blijft 

voor onze kinderen een vermoeiende bezigheid. Ze kunnen dit niet heel lang volhouden en dan is low tech 

een heel valabel alternatief. Je kan op die manier toch de gemaakte picto’s en afbeeldingen gebruiken en 

inoefenen, maar het is minder vermoeiend. 

Andere onderwerpen waren het gebruik van foto’s, luisterboeken, muziek, de mogelijkheid voor onze 

dochters om op een eenvoudige manier te vertellen over hun dag tot zelfs het proberen opstarten van lezen 

en schrijven bij een van de Rett meiden.

Na een goede twee uur werd het gesprek afgesloten en keerde iedereen weer huiswaarts, zonder files deze 

keer. We waren met z’n allen weer gemotiveerd om er (opnieuw) aan te beginnen of om een tandje bij te 

steken. We hadden allemaal weer wat ideeën opgedaan of de bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn. 

Conclusie
Communicatie en Rett, het is hard werken maar o zo de moeite waard!

(Cindy)
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Project ‘RETT communicatiecoach’

in een notendop
Rett meisjes willen praten. Kunnen praten. Met hun ogen. Die ogen zijn hun grootste kracht. 

Er bestaan al een tijdje spraakcomputers met oogbesturing. Die geven het meisje een echte stem. 

De weinige Rett meisjes die al met zo’n computer communiceren, verrassen hun omgeving. Ze zijn, 

elk op hun eigen manier en in hun eigen tempo, opengebloeid.

Onze vereniging wil alle Rett meisjes en vrouwen de kans geven om open te bloeien, om hun stem 

te laten horen. Daarom hebben we er voor gekozen om een gespecialiseerde Rett communicatie-

coach in te schakelen. 

Logopediste Rozemie Gauquie heeft ervaring in het begeleiden van (Rett) kinderen en ouders bij 

computerondersteunde communicatie. 

Wij bieden elk Rett gezin 16 uur professionele begeleiding aan, verspreid over blokken van drie à 

vier uur. 

Het doel van de begeleiding is ondersteuning

 • van ouders en therapeuten in de proefperiode waarin de computer getest kan worden. In deze 

fase wordt uitgeprobeerd of een spraakcomputer met oogbesturing geschikt is voor het Rett 

meisje.

 • bij de aanvraagprocedure via uitgewerkte stappenplannen.

 • wanneer de computer er is. We leren ouders en therapeuten om er zelf mee te werken: het 

maken van boekjes, gebruiken van foto’s, opstellen van communicatiebladen, ...

 • bij het overleg met school / dagcentrum / zorginstelling over deze vorm van communicatie, 

over de aanpak, de opbouw, het inpassen in de werking, ...

Het is niet de bedoeling om individuele therapie te geven aan het Rett meisje, wel om ouders en 

therapeutische omkadering op te leiden.

Daarnaast wordt alle kennis en ervaring gedeeld via stappenplannen op de website, in de Rett 

Gazet en op de familiedag.

Voorwaarden
Iedereen die lid is van de Belgische Rett Syndroom Vereniging en voor zijn / haar Rett kind een 

dossier wil opstarten voor een spraakcomputer met oogbesturing, heeft recht op 16 uur bege-

leiding. De vereniging betaalt de 16 uur begeleiding en de vervoerskosten van de communicatie-

coach. We vragen enkel een eenmalige bijdrage van 25 euro bij de opstart van het dossier. 

Een van de sessies gebeurt bij de communicatiecoach, voor de andere sessies komt zij aan huis.

Hoe aanvragen?
Een e-mail naar rettlogo@gmail.com met de contactgegevens en de nodige informatie over het 

Rett meisje is de eerste stap. De communicatiecoach neemt dan contact op voor een eerste 

afspraak.

Meer info?
Voor algemene informatie over dit project: stuur een e-mail naar brsv@rettsyndrome.be
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Rozemie geeft een 

Al een aantal maanden is het stil rond het project ‘Rett commu-

nicatiecoach’ en daar is één hele goeie reden voor, namelijk de 

komst van mijn dochtertje. Finne is door omstandigheden een 

tijd te vroeg geboren en heeft een moeizame start gehad. Onze 

meid doet het gelukkig ondertussen heel erg goed. We hebben 

wel wat meer tijd nodig gehad om alles te laten bezinken en als 

gezinnetje tot rust te komen. 

Ik ben in april opnieuw parttime beginnen werken en ben van 

plan om vanaf de zomer weer fulltime te starten. Vanaf juli zal ik 

dus alle openstaande e-mails beantwoorden, lopende bege-

leidingen terug oppikken en nieuwe aanvragen opstarten. Het 

spijt me dat er zo’n lange wachttijd is (geweest), maar vanaf de 

zomer werken we die hopelijk snel weg! 

Ik kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan als Rett commu-

nicatiecoach! 

(Rozemie)

Update

Dertig jaar geleden zou de 

opmerking dat Rett meisjes een 

computer kunnen besturen met 

hun ogen op ongeloof zijn 

onthaald. Afgezien van het feit dat 

computers 30 jaar geleden nog 

bijlange niet zo in het dagelijkse 

leven geïntegreerd waren als nu, 

was men er van overtuigd dat Rett 

meisjes weinig taalbegrip en 

cognitieve capaciteiten hebben, en 

dat alleen heel eenvoudig commu-

niceren tot hun mogelijkheden 

behoort. Lindberg (1993) wil ‘niet 

overdrijven met hulpmiddelen die 

te hoog gegrepen zijn’. 

Ondertussen hebben we een hele 

weg afgelegd. Vandaag weet men 

dat Rett meisje kunnen commu-

niceren en besturen ze een 

computer met hun ogen. Er is nog 

een lange weg te gaan, maar er 

zijn al belangrijke stappen gezet. 

Een mijlpaal daarin voor onze 

vereniging was ongetwijfeld de 

eerste goedkeuring tot terugbeta-

ling van een spraakcomputer met 

oogbesturing voor Rett meisje 

Jana in 2016.
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‘t is feest!
dat is hier nog nooit zo plezant geweest
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La vie en ros eRETT Familie

Dit jaar bestaat de Belgische Rett Syndroom Ver-

eniging 30 jaar. Dat vonden we een goede reden 

om feest te vieren, om van onze jaarlijkse familiedag 

een familiefeest te maken. Een feest voor alle Rett 

gezinnen, grootouders en vrijwilligers. We vierden de 

pannen van het dak op 21 april in het GielsBos, onze 

jaarlijkse plaats van afspraak sinds het prille begin.

Roos & Roos, onze vaste feestpartners de afgelo-

pen vijf jaar, hebben er een daverend succes van 

gemaakt. De hele ploeg zorgde voor een heerlijk 

welkom, voor verwennerijen voor Rett meisjes, ou-

ders, vrijwilligers en brussen. Ze verzorgden diverse 

optredens en organiseerden een  activiteitenmarktje. 

Ze maakten een leuk  souveniertje voor de Rett 

meiden en organiseerden een spetterend afscheid. 

Bedankt, Roos & Roos!

Het thema ‘La vie en rose’ was alomtegenwoordig, 

we serveerden zelfs een roze aperitief. Het eten was 

lekker, de ijskar en de huifkar waren weer paraat, en 

ook de zon was uitbundig van de partij. 

We zijn blij dat jullie met zovelen aanwezig waren. We 

zijn blij dat jullie van het feest genoten hebben. We 

zijn blij met onze trouwe vrijwilligers die een onts-

pannende dag mogelijk maakten. We zijn blij dat het 

goed was.

(Het bestuur)

GielsBos, 21 april 2018
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Altijd een dag om naar uit te kijken: hoe zou het de andere Rett meisjes vergaan zijn het afgelopen jaar? En sommige 

meisjes zien we voor de eerste keer in het echt. En wat een feestelijke ontvangst: Roos en Roos en de ukelele werden 

bij Ruth op gelach onthaald.

Gust ging volledig op in de activiteit voor brussen (aan zijn uitleg was het niet altijd duidelijk wat die activiteit dan 

precies was, iets met stoelen de turnzaal oversteken, stylo’s leegschrijven, kauwgomballen blazen, zeepblokjes opzepen, 

begeleiders masseren, ...) met als beloning natuurlijk superlekkere snoep. Ruthje leek zich ook te amuseren toen we 

haar gingen afhalen in de mega grote snoezelruimte. De show voor de volwassenen zat echt super ineen: mooie zang, 

origineel gebruik van gekende liedjes, en dit alles gedompeld in een flinke portie humor: heel fijn om naar te kijken.

Aperitieven in het mooie weer, gevolgd door een lekkere paella, een ritje op de huifkar, een lekker ijsje, een ukelele 

workshop, een lekker bad en natuurlijk heel veel toffe babbels. Voor we het wisten was de dag alweer om. Zoveel 

mensen met wie ik eigenlijk graag nog eens gesproken had. Maar je merkt dat als de meisjes erbij zijn, het toch net 

iets moeilijker is om een diepgaand gesprek te hebben, want er is altijd wel iets dat moet gebeuren. Maar voor meer 

diepgaande gesprekken hebben we dan de winterwandeling natuurlijk. Wij kijken al uit naar volgend jaar!

(Leen, Simon, Gust en Ruthje)
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Ik ben heel blij dat wij gekomen zijn. Joke heeft er 

ook van genoten. Het is een mooi werk dat jullie 

verder zetten. 

Dank voor de zonnige Rett dag!

(Joke, Jan en Ria)

Wij vonden het familiefeest supergoed!

Spijtig genoeg waren we ons fototoestel vergeten. 

We genieten dus mee met de foto’s van anderen. 

Nogmaals: het was fantastisch, we hebben genoten!!!

Een bedankje aan iedereen die zich ervoor heeft 

ingezet.

(Ronny, Martine en Ashley)

Wij hebben genoten met volle teugen. Het weer zat 

mee, maar ook de tapas en paella waren overheer-

lijk. Het optreden was ludiek en grappig, wij hebben 

dit als zeer tof ervaren. En leuk gezelschap, wat wil 

een mens nog meer!

Bedankt voor jullie inzet, elk jaar opnieuw!

(Karim, Ann, Jarne, Phara en Syrah)

We vonden de familiedag echt GEWELDIG!

Vanaf het onthaal tot aan de afsluiting hebben we 

echt genoten. Het was één groot feest. Een dikke 

pluim voor jullie creativiteit en leuke attenties.

 

pRETTige groetjes!

 

(Annemie, Piet en Bernadette)
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Wat een feestelijke editie was het 

dit jaar! Al die verschillende activitei-

ten waren super! En het prachtige 

optreden was zó amusant! 

Het meeste heeft Tessa genoten van 

het bad vol met watten en de aan-

dacht van de lieve mensen om haar 

heen! Het was een fantastische dag 

met een ontspannen, warme en gezel-

lige sfeer. Hartelijk bedankt aan ieder-

een die dit mogelijk heeft gemaakt en 

dank voor de leuke attenties! 

(Alain, Peggy en Tessa)

We vonden het Rett feestje super! 

De eerste kennismaking viel heel 

goed mee. Heel blij dat we er toch zijn 

geweest. We zullen er zeker zijn de 

volgende keer!

(Ibo)

Hoe doen jullie het toch? Voor de 

zoveelste keer de zon van de partij ...

Een super geslaagde dag voor ons! 

Dankjewel aan iedereen die ook maar 

iets heeft gedaan om deze mooie 

dag tot een goed einde te brengen! Ik 

noem geen namen, want ik ga er te 

veel vergeten ... daarom aan IEDER-

EEN ...

Een super geslaagd optreden van 

Roos en vrienden, de leuke oppas voor 

onze Rett dochters, een super geslaag-

de maaltijd, heerlijk en voortreffelijk,

een lekker ijsje, zeg maar IJS, erna,

tussendoor de drank rijkelijk aanwezig,

en vooral het supergezellig samenzijn.

Ik heb gezien dat de ‘Rett daddy’s’ ook 

handige Harry’s zijn! De grote parasol 

was kapot ... vijf minuten in de handen 

van de daddy’s en hij deed weer zijn 

werk! Hoe ze hem terug dicht gekre-

gen hebben zonder kleerscheuren is 

iets anders ...

Het zijn drie kleine woordjes, maar 

met superveel betekenis:

DANK U WEL

(Pascal, Dorine, Jade en Joke)

20



21



22



23



24



25



Zeg niet zomaar een feestje als de Rett vereniging iets organiseert ... het ging hier om een Feest met een grote “F” 

:-) En blijkbaar had iemand van de vereniging eieren naar de Arme Klaren gedragen een van de dagen ervoor, want 

het weer was stralend. Roos & Roos & co zagen er ook deze keer stralend uit en zorgden voor een warm onthaal op 

deze feestelijke editie.

Geen workshops deze keer, maar na het hartelijke weerzien met tal van andere aanwezigen werd muzikaal de aftrap 

gegeven van wat een gezellige en feestelijke dag ging worden. Dit terwijl onze dochters en brussen lekker verwend 

werden door de weer talrijke vrijwilligers.

Daarna was het tijd om aan de tafel aan te schuiven met een aperitief. Het tafelen kon niet lang genoeg duren in het 

zonovergoten GielsBos. Zoals gewoonlijk konden we genieten van héél lekker eten en genieten van tof gezelschap.

Moe maar tevreden reden wij huiswaarts. Na enkele minuten in de wagen lag Emma reeds in dromenland, zij was 

helemaal uitgeteld.

Dank je wel aan iedereen die deze onvergetelijke dag mogelijk maakte! Tot een volgende keer ...

(Jan en An)

De familiedag was een zalige dag vol vriend-

schap, gezelligheid, amusement, lekker eten 

en bovendien met een heerlijk weertje. De 

bomma heeft er eveneens van genoten en 

was heel blij dat ze erbij kon zijn. 

Chapeau voor iedereen die zich heeft 

ingezet om dit allemaal zo professioneel te 

organiseren en er een onvergetelijke dag 

van te maken. De verwelkoming door de 

leden van het bestuur en door Roos & Roos 

vonden we zo super. Het optreden van Roos 

en de band was in één woord SUUUUPER!!! 

We zijn samen één grote familie. Aan allen 

een dikke dankjewel voor deze mooie dag. 

Lang leve de Rett vereniging!

(Veerle, Ludo en Freya)

Een heel fijne dag! Onze eerste kennis-

making was een fijne ervaring met warme 

mensen, mooie meisjes en toffe brussen! We 

hebben er allemaal van genoten! (Hanne)

Het was weer een heel fijne dag met alle-

maal warme mensen! Wij hebben er allen 

van genoten! Bedankt! (Kelly)

Was echt te zalig! (Britt)

Naar de Rett dag zonder zelf kinderen mee te nemen, eens iets 

anders. Ik kijk al uit naar het weerzien van vrienden en andere 

vrijwilligers met wie het steeds aangenaam bijpraten is. Ook kijk 

ik uit naar het persoonlijke onthaal van Roos & Roos en al hun 

vrienden. Dat maakt van de dag meteen een feest. En zeker dit 

jaar!

De feesteditie was zeer mooi ingekleed. Het mooie Rett logo in 

bloemen sierde de inkom. 

Na een tas thee en de gebruikelijke afspraken over hoe we ons 

gaan organiseren, begroeten we een voor een de Rett meisjes 

en nodigen ze uit om met ons mee te gaan. Doordat we met 

veel vrijwilligers waren (en door het vertrouwde goede weer op 

de Rett dag), konden we op het domein gaan wandelen tussen 

de muzieksessies, de huifkar en het snoezelen door. Het is steeds 

een aftasten wat de Rett meid waar ik op dat moment voor zorg 

fijn vindt of waar ze rustig van wordt. Of boos van wordt (omdat 

het niet de ‘juiste’ show was op de laptop!) En wat zijn ze weer 

gegroeid na een jaar weerzien.

Dan wachtte ons een verrassing! Zomaar, omdat ook wij op deze 

feesteditie in de watten werden gelegd! Roos en haar vrienden 

brachten ons een ontzettend mooie show! Sfeervolle liedjes onder-

steund door knappe muziek, gebracht door stemmen die zeer 

ontroerend mooi samen klinken. Heerlijk gewoon! En een feest om 

naar te kijken. Dat was tenvolle genieten. Dankjewel hiervoor!

De Rett dag heeft een vaste plaats in mijn agenda en dat zal zo 

blijven.

(Vrijwilliger Mia)
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Juist omdat wij weten dat onze Belgische 

vrienden voelen als een warm bad, zijn 

wij na de narcose van Marilou vandaag 

toch in de auto gestapt richting België.

En het was het meer dan waard, ik weet 

uit ervaring hoeveel organisatietalent zo’n 

dag van tevoren vraagt, zeker voor zo’n 

grote groep! Wij zijn blij al 20 van de 30 

jaar bij deze bijzondere groep mensen te 

mogen horen.

Dikke kussen voor jullie allemaal, wees 

apetrots op zo’n vereniging.

(Leonieke)
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Jade Benoit (27) heeft net haar 
opleiding schoonheidsspecialiste 
afgerond. Ze is de zus van Rett 
meid Joke, die regelmatig en 
graag fungeert als proefpersoon. 

Op het Rett familiefeest planden 
Roos & Roos allerlei verwen-
momentjes voor de Rett meisjes. 
Een handmassage door Jade 
paste naadloos in dat concept. 

Eerst en vooral: ik vond het superleuk om te doen!

Sommige Rett meiden waren heel gretig, andere eerder 

aarzelend en een paar wilden duidelijk geen contact. 

Het was ontnuchterend om te beseffen dat ik niet ‘alles’ 

weet door mijn ervarin-

gen met Joke. Ik dacht 

zelfzeker ‘ik ken Joke, 

ik ken Rett meisjes’ en 

wou er direct enthousi-

ast invliegen, maar dat 

viel niet bij iedereen in 

goede aarde. Dat was 

even schrikken. Het 

was voelen en tasten 

hoe de Rett meisjes 

te benaderen nadat ik 

merkte dat de aanpak 

die ik bij Joke toepas 

niet altijd werkt. 

Ik heb dus mijn tactiek aangepast. Ik ging wat zachter, 

omzichtiger te werk en probeerde eerst rustig kennis te 

maken, vroeg eerst ‘mag ik je handjes inwrijven met lek-

kere crème, wil je eens ruiken?’ Op die manier ging het 

beter, heel voorzichtig aftasten.

Voor de heel jonge meisjes waren dit meestal te veel 

prikkels, al genoten ze wel van de extra aandacht. 

De iets ouderen met wie ik contact kon maken, genoten 

wel volop. Ze werden rustiger aan de ademhaling te 

merken. Sommigen brachten mijn hand aan hun neus 

om de lekker geurende crème beter te kunnen ruiken.

Sommige meisjes waren heel afwijzend, die heb ik dan 

ook met rust gelaten. Niet iedereen houdt van massa-

ges en niet iedereen houdt van lichamelijk contact. De 

Rett meisjes en dames die eerst aarzelden en daarna 

toch de drempel namen, werden vaak heel blij. 

Het was een heel mooie ervaring en een belangrijk 

leermoment, al die verschillende reacties en de nood 

aan een persoonlijke aanpak voor iedereen. Ik had dat 

vooraf toch te licht ingeschat.

Natuurlijk is het voor mij ook prettig als degene die de 

massage krijgt ervan geniet. Er was bijvoorbeeld een 

oudere Rett dame die aan het roepen was, die werd 

heel rustig. En Tessa die met blinkoogjes haar tweede 

hand uitnodigend uitstak. Of Agnieszka die mij achteraf 

zei ‘dankjewel, ik vond het leuk’.

Ik betwijfel of een handmassage voor alle Rett meiden 

geschikt was op dat moment. Het is nogal intiem en 

direct. Misschien zou een knie- of voetmassage beter 

gepast hebben, dat ligt minder gevoelig. 

Het zou wellicht ook veiliger gevoeld hebben in de aan-

wezigheid van een ouder, brus of een ander vertrouwd 

persoon. Op die manier zou dit voor mij voor herhaling 

vatbaar zijn, en dan liefst in een aparte ruimte waar 

geen andere prikkels zijn. 

Nog fijner lijkt mij een verwenmoment voor moeder (of 

vader) en Rett dochter samen, zodat beiden een fijne 

tijd hebben. Misschien een ideetje voor later?

(Jade)

Feestedi tieDe gouden handen van Jade
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Grote grootouders
RETT Familie

Hilda & Ludo

 
over Thea
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Ik rijd Wervik binnen in volle Rode 
Duivelsgekte. De straten zijn uitbundig 
versierd, een mens wordt er vrolijk 
van. Hilda en Ludo, twee dynamische 
jong-zeventigers, wonen er in een 
rustige wijk.

L: Negentien jaar geleden zochten we 

een nieuwe woning. We reden deze 

straat in en ik wist direct ‘hier wil ik 

wonen’, zonder het huis gezien te 

hebben. Er was veel werk aan en het 

is nog niet perfect, maar we voelen 

ons goed in dit huis en in deze buurt.

L: De tijd vliegt voorbij. Het lijkt alsof ik 

pas gisteren met pensioen ben 

gegaan, ik weet niet waar die jaren 

heen zijn. Er zou een speciaal ritme 

moeten bestaan voor gepensioneer-

den, een tijd waarin alles een beetje 

trager gaat.

H: Je hoort dat sommige gepen-

sioneerden in het beruchte ‘zwarte 

gat’ vallen. Ik zeg altijd aan Ludo: ‘wij 

gaan dat zwarte gat nooit vinden’. 

Vorig jaar waren Hilda en Ludo 50 
jaar getrouwd. Dochter Pascale heeft 
samen met haar man Jork twee 
kinderen, Arno en Rett meid Thea. 
(Het Rett meidinterview over Thea 
kan je lezen in Rett Gazet 39.)

Hilda staat al verwelkomend aan de 
deur voor ik de auto uit ben, een 
onbekende valt hier op. Ik word 
ondergedompeld in een warm bad 
van sappig Werviks dialect en lekkere 
hapjes. Hilda en Ludo praten over het 
leven aan de grens, over ouder 
worden, over lekker eten en vooral 
over Thea, hun 20-jarige Rett 
kleindochter. 

Ook vandaag vliegt de tijd, het is 
plots twee uur later en ik werd in de 
watten gelegd als een prinses. Net 
zoals Thea hier altijd in de watten 
gelegd wordt. 

L: We krijgen daar wel eens een 

opmerking over, dat we een beetje 

strenger zouden moeten zijn (lacht).

H: Je kleinkinderen verwennen, dat is 

toch normaal? Doen alle grootouders 

dat niet?

H: Pascale verlangde naar meer dan 

één kind, ze heeft zelf altijd een broer 

of een zus gemist. Ze was dolgelukkig 

met haar oudste, een zoon. Vier jaar 

later werd haar dochtertje geboren, 

een koningswens. Op een moment 

twijfelde ze of Thea doof was, omdat 

die nergens op reageerde. Haar 

gehoor is uitgebreid onderzocht, maar 

er was meer aan de hand. Dokter 

Smeets vroeg indertijd om foto’s, 

daaruit leidde hij af dat de Rett 

symptomen bij Thea begonnen zijn 

tussen de 14 en de 18 maand.

H: Gelukkig kon Thea toen al stappen, 

en kan ze dat nog steeds, want anders 

zou het voor ons niet meer mogelijk 

zijn om nog voor haar te zorgen. Een 

kind kan je de trap optillen, maar een 

jonge vrouw van 20 ... Thea kan goed 

zelf de trap op en af, maar we blijven 

altijd op onze hoede. Een keer, toen 

een deur niet goed gesloten was, klom 
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ze alleen naar boven. Ik heb een hele 

tijd nachtmerries gehad over wat had 

kunnen gebeuren. Als de deuren goed 

dicht zijn, kan ze die niet open maken, 

ze kan de klink niet draaien.

H: Ik ontken niet dat ik soms een 

mindere dag heb, bijvoorbeeld als ik 

haar vergelijk met meisjes van haar 

leeftijd die kunnen uitgaan en de 

wereld verkennen. Ik moet mij dan 

herpakken, zelfbeklag brengt ons nog 

verder van huis. Het zijn harde noten 

om te kraken, maar er is niets aan te 

doen. Thea heeft op haar manier ook 

een mooi leven.

L: Je bent heel welkom, en we zijn 

vereerd dat we ons verhaal mogen 

vertellen, maar de reden waarom is 

jammer. Het is een cliché, maar 

gezondheid is echt het enige dat telt. 

Klagen heeft geen zin, het is nu zo, we 

maken er het beste van. 

Thea bij oma en opa
H: Thea is meestal twee nachten per 

week bij ons. Op maandagavond 

brengt het busje van Matthijs (Thea’s 

dagopvang) haar hier rond 17 uur. Ze 

is de eerste die opgehaald wordt 

‘s morgens en de laatste die thuis-

gebracht wordt ‘s avonds. 

L: Het is een lange rit, maar ze zit 

graag in de auto, ze heeft dan veel te 

zien. Ze komt binnen, drinkt iets en 

springt dan achteruit in de 

zetel om een filmpje te kijken. 

Ze springt altijd, nooit gaat ze 

gewoon zitten. 

H: Om kwart voor zes, op een 

paar minuten na (heeft ze 

misschien een ingebouwde digitale 

klok?), staat ze op en gaat in de 

keuken voor de microgolfoven staan 

met een elleboog geleund op het 

aanrecht. Dat is het signaal dat ze 

honger heeft, wil eten. Nadat haar 

eten wat gezakt is, begint ze in haar 

ogen te wrijven of in haar haar te 

krabben, dat betekent dat ze moe 

wordt. Dan wassen we haar, doen 

haar pyjama aan en stoppen haar in 

bed. Tien minuten later is ze diep in 

slaap, tot ‘s morgens, het klokje rond. 

Dinsdagmorgen komt het busje haar 

weer ophalen.

H: Vrijdagnamiddag gaan wij haar 

ophalen in Matthijs, dan is ze een 

uurtje vroeger thuis. Ze weet dat we 

komen en daar staat ze op. Als 

Pascale in het weekend moet werken, 

blijft ze hier soms tot zondag, dan 

kunnen Jork en Arno genieten van 

wat vader- en zoontijd, want in de 

week is het voor hen ook drukdruk-

druk.

Nieuwe tijden
H: Er is de laatste tijd wel veel 

veranderd. Om in regel te zijn met de 

nieuwe wetgeving en om een goed 
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budget te krijgen, moet Thea twee 

nachten per week in een instelling 

slapen. Dat ze hier twee dagen in de 

week is, telt niet. Ze slaapt nu op 

zondag en woensdag in Heule. De 

eerste keer ging dat vrij vlot, maar 

daarna begon ze te beseffen dat het 

een systeem is. Ze is zo graag thuis, in 

haar vertrouwde omgeving, en daar is 

ze nu veel minder. Ze heeft vaker 

emotionele momenten, de tranen 

lopen dan langs haar wangen, 

hartverscheurend. Ze heeft zoveel te 

verwerken. Ze kiest zelf niet voor die 

veranderingen. Voor Pascale is het 

ook niet gemakkelijk, die zou ook niet 

voor deze oplossing kiezen nu het nog 

anders kan. En er komt weer heel wat 

praktische organisatie bij kijken. Thea 

past zich wel gemakkelijk aan en ze 

maakt rap duidelijk wat ze wil, dat 

hebben ze in Heule waarschijnlijk ook 

al ondervonden. 

L: Ze kan zo intens triestig zijn. 

Misschien op momenten dat ze beseft 

dat er iets mis is met haar?

H: Pascale en Jork onderzoeken nu de 

mogelijkheden voor wanneer Thea te 

oud wordt voor Matthijs. Dat is een 

hele zoektocht. Een van de opties is 

De Branding in Kortrijk. Een groot 

voordeel is dat die instelling vlot 

bereikbaar is, ook met het openbaar 

vervoer. Als we mettertijd niet meer 

met de auto kunnen rijden, zouden we 

daar toch nog op bezoek kunnen. 

Anderzijds zou ze daar, als ze een 

eigen kamer wil, vier nachten in de 

week moeten verblijven. Dat wordt 

weer een moeilijke keuze voor haar 

ouders. 

Zwemmen
L: Vroeger gingen we op zaterdagmor-

gen altijd samen zwemmen. In Menen 

is dan een uur gereserveerd voor 

gehandicapten. Sedert ik geopereerd 

ben en een implantaat kreeg aan mijn 

duim, hebben we dat moeten laten. 

Maar ik ben nu voldoende hersteld, we 

gaan dat opnieuw oppakken. Thea is 

zo graag in het water.

H: Met Thea zwemmen kan ik 

wel alleen, maar haar uit het 

water tillen niet. We doen dat 

met z’n tweeën zodat we snel 

bij de toiletten zijn, want ze 

moet dan altijd plassen. Dat is zo’n 

beetje de enige keer dat het zeker lukt 

voor haar om op de wc te gaan. Ze is 

zo fier als ik dan zeg ‘Dikke duim, 

Thea!’ Het is jammer dat ze niet kan 

aangeven wanneer ze naar de wc 

moet. Je kan haar wel op de pot 

zetten, maar als ze niet moet, moet ze 

niet, he. 

Eten en drinken
L: Ze kan zo weinig, ze kan niet 

zelfstandig eten of zich wassen of 

aankleden. Wat ze wel zelf kan, is uit 

haar fles drinken. Op verplaatsing 

drinkt ze met een rietje, maar thuis 

geven we haar melk of fruitsap of 

water in haar fles. We moeten dat 

onderhouden, dat ze het niet afleert. 

Vroeger gooide ze de fles van zich af 

na een slok, maar nu, als we bij haar 

zitten en het vragen, geeft ze de fles 

netjes terug tot ze zin heeft in nog een 

slokje. Als ze alleen is, of als de fles 

leeg is, krijgt hij wel een zwaai (lacht).

H: Cola is Thea’s lievelingsdrank. Als ze 

in het weekend of bij een speciale 

gelegenheid een glas cola krijgt, is het 

feest. We houden dat wel beperkt, 

want gezond is het niet. Thea is een 

echte bourgondiër. Wij zijn net zo, en 

haar ouders ook, dus van wie zou ze 

het hebben? Ze eet ‘s middags warm 

op Matthijs en ‘s avond nog eens hier, 

ze houdt niet van boterhammen. Opa 

maakt dan iets klaar voor haar. Als we 

het licht houden, kan dat geen kwaad.

L: Ik doe de boodschappen en maak 

het eten. Vroeger, toen we nog allebei 

werkten, sneed ik ‘s morgens de 
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groenten en schilde de aardappelen, 

Hilda was al vroeg weg. Om 11.30 uur 

begon mijn middagpauze, tegen dat 

Hilda thuis kwam, konden we aan 

tafel. 

L: Mijn moeder kon heel goed eten 

maken, vanaf haar 14 jaar moest ze 

gaan opdienen en koken bij rijke 

mensen. Ze heeft daar veel geleerd en 

ze heeft dat aan mij doorgegeven. 

Sommige dingen gaan moeilijker sinds 

ik geopereerd ben aan mijn duim, ik 

heb minder kracht en daar moet ik 

nog steeds aan wennen.

H: Ik maak alleen eten klaar als het 

moet, ik doe dat niet graag. Pascale 

aardt daarin naar haar vader, zij kan 

heel goed koken. We hebben een 

attente dochter. Ze wil iets terugdoen 

en brengt af en toe cadeautjes mee, 

hoewel ze weet dat wij dat niet 

verwachten. Het is toch maar normaal 

dat we helpen waar we kunnen? Toen 

onlangs bijvoorbeeld ter sprake kwam 

dat we erover dachten om een 

hometrainer te kopen in plaats van 

een nieuwe fiets, stond die een paar 

dagen later in de woonkamer.

Bewegen en lezen
L: Ik zit elke dag op die hometrainer, 

en ik doe elke dag mijn 10.000 

stappen. Blijven bewegen is nodig, 

zeker als je graag eet, en het is hier 

mooi wandelen langs de Leie. Ook 

voor Thea is bewegen heel belangrijk. 

Als ze een rolstoel bij de hand heeft, 

wil ze niet stappen. Maar ik wandel 

regelmatig het blokje om met haar. Als 

ze het beu wordt, een beetje begint te 

hangen en te trekken, dan vertel ik 

een verhaaltje of zing een liedje tot ze 

er weer tegen kan. Ze is verzot op de 

boekjes van Musti, die ken ik onder-

tussen allemaal van buiten.

H: Als Ludo haar een boekje voorleest, 

luistert ze geboeid tot het uit is. Ze 

draait ook mee de blaadjes om. Op 

uitstap, als er andere kindjes bij zijn, 

luisteren die ook allemaal gefascineerd 

naar Ludo’s verhaaltjes. Hij heeft een 

prachtige voorleesstem. Als ik haar wil 

voorlezen, gaat ze wel enthousiast 

zitten, maar ze heeft er na een of 

twee bladzijden genoeg van. 

Sterke Thea
H: Ze weet heel goed wat ze wil, onze 

Thea. Als ik bij haar kom zitten in de 

zetel om wat te knuffelen en ze heeft 

daar geen zin in, dan kijkt ze veront-

waardigd, staat op en gaat ergens 

anders zitten (lacht).

L: Thea is een lieve meid met een 

sterk karakter en een eigen wil, en die 

drijft ze ook door. Ze kan al eens boos 

worden als ze haar zin niet krijgt, 

bijvoorbeeld als ze voor de koekjes-

kast gaat staan en wij daar niet direct 

op reageren.

H: Ze begrijpt heel goed wat we 

zeggen, meer en meer heb ik de 

indruk. Vroeger keek ze je niet aan als 

je tegen haar babbelde, het was vaak 

alsof je tegen een muur bezig was. De 

laatste jaren is dat veranderd, ze blijft 

je aankijken als je met haar praat.

L: Afgelopen weekend was ik naar het 

voetbal aan het kijken en wou een 

filmpje opzetten voor Thea toen die 

met oma en mama binnenkwam na 

het shoppen. Pascale zei: ‘Blijf maar 

kijken, ze moet leren dat het niet altijd 

haar goesting kan zijn. En daarbij, ze 

ziet ook graag voetbal, met al die 

mooie mannen.’ Dan werpt ze ons 

zo’n veelbetekenende blik toe, ze wist 

duidelijk heel goed waarover we het 

hadden.

Samen op stap
H: Ik ga elke maand mee zwemmen 

met de leefgroep van Matthijs en we 

nemen ook zoveel mogelijk deel aan 

de uitstappen die ze organiseren.

Onlangs zijn we naar Planckendael 
geweest, en een tijdje geleden naar 

de Engelenhoeve in Zwevegem. Dit 

jaar gingen we voor het eerst naar 

de fuif in 
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Klerken, daarop worden alle gehandi-

capten uit de wijde omgeving  

uitgenodigd. Daar kon Thea zich 

uitleven op de dansvloer, tof!

L: Er zijn altijd vrijwilligers nodig om te 

begeleiden, want het aantal perso-

neelsleden is beperkt, en niet alle 

kinderen kunnen mee zonder extra 

hulp. Wij doen dat graag en Thea kan 

enorm genieten van zo’n uitstap. 

H: We zijn in april voor het eerst mee 

geweest naar de Rett familiedag in 

het GielsBos, op de speciale verjaar-

dagseditie waren de grootouders ook 

uitgenodigd. We waren blij om daar 

eens bij te zijn, het was een bijzondere 

ervaring. En we kregen zelfs nog een 

cadeautje mee haar huis, de sleutel-

hangers worden goed gebruikt!

Fiere Thea
H: Of het nu op uitstap is of gewoon 

thuis, Thea ziet er graag mooi uit, het 

is een fier meisje. Ze glundert en 

straalt en gooit haar neusje in de 

lucht als ze een complimentje krijgt. 

L: Ze houdt van mooie kleren, 

een leuk kapsel, een oorbelletje 

erbij, ... precies haar mama en 

haar oma. En ze zit muisstil als 

we haar mooi maken. 

H: Vorig weekend hebben we 

haar teennagels gelakt in een 

nieuw kleurtje. Daar geniet ze 

van. Haar vingernagels zijn 

moeilijker. Het lakken gaat wel als we 

haar handje in bedwang houden, 

maar voor het drogen moet ze te lang 

stil zijn. Ik zal eens kijken voor een 

lamp zodat de lak sneller droogt, dan 

kan het misschien toch nog. We geven 

niet snel op.

L: Pascale staat erop dat Thea altijd 

mooi gekleed en verzorgd is. Het is 

niet omdat ze gehandicapt is dat ze 

niet modieus mag zijn. Wij zijn het 

daar volledig mee eens, en we helpen 

daar graag aan mee. Iedereen ziet er 

graag op zijn best uit.

Tot slot
H: Thea is hier graag en wij zijn blij als 

ze hier is. We doen ons best zodat zij 

zich goed voelt. Als zij content is, zijn 

wij dubbel content. Zolang we het 

aankunnen, zullen we mee helpen 

voor haar zorgen. Dat is het minste 

wat we kunnen doen, en we doen het 

graag.

De driekleur wappert. Ook een beetje 
voor Hilda en Ludo, twee van de vele 
ongeziene helden van het dagelijkse 
leven.

(Anna)
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Julie Berghgracht
RETT Familie

RIP
Op 9 maart is Rett meisje Julie Berghgracht – dochter van Angie Van Peteghem en 

Jurgen Berghgracht, zus van Amélie – in alle rust en sereniteit overleden. Ze was omringd 

door de mensen die haar graag zagen en zien. Julie werd 14 jaar.

Rust in vrede, Julie. 

Onze oprechte deelneming aan mama Angie, papa Jurgen en zusje Amélie. We wensen 

hen en iedereen van de familie heel veel sterkte.

(Het bestuur)
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Ieder jaar staat de laatste zaterdag van januari in onze 

agenda aangestipt als Rett ouderbijeenkomst met een 

gastronomische stadswandeling. Deze keer stond Hasselt 

op het menu, de hoofdstad van de smaak.

Goed warm uitgedost, het was per slot van rekening putje 

winter, wachtten de enthousiaste ouders onder de luifel van 

de stadsbibliotheek aan het Kolonel Dusartplein. 

De groep werd in tweeën gesplitst en onder leiding van een 

gids ging de wandeling richting binnenstad. Hier kwamen 

we al direct het Borrelmanneke tegen, symbool van de 

jeneverstokerijen van weleer. Hij stelt een ‘menneke’ voor 

dat jenever uit een tonnetje giet en schrijlings op een os zit. 

Tussen de poten van de os doen zwijntjes zich tegoed aan 

draf. Draf is het graanafval dat overbleef na het stoken van 

de jenever en waarmee het vee werd vetgemest. Met de 

dierlijke mest maakte men magere heide- en zandgronden 

vruchtbaar, zodat er gerst en rogge op geteeld kon worden, 

de basisgrondstoffen van de jeneverstokerij, die op haar 

beurt weer draf produceerde. Niets ging verloren en ieder-

een profiteerde van deze natuurlijke kringloop.

Na dit bijzondere weetje – waarmee Hasselt economisch 

groot is geworden – stapten we, na nog enkele beziens-

waardigheden, richting het eerste etablissement. Daar 

kregen we ons voorgerecht geserveerd, met zicht op de 

open keuken. Gesmaakt en goedgekeurd, kwamen de 

gesprekken goed op gang, waarbij vreugde en verdriet over 

onze Rett dochters elkaar mooi in balans hielden.

Niet te lang, want er moest nog gewandeld worden langs 

de kerk met de merkwaardige waterspuwers en het nieuwe 

stadhuis, ’t Scheep genaamd. Een modernistisch glanzend 

gebouw dat de activiteiten van de straat weerspiegelt.

In een kleiner restaurant kregen we het hoofdgerecht 

voorgeschoteld (voor de andere groep was het juist omge-

keerd). Het was weer een kans om naast nieuwe gespreks-

partners te zitten en zo elkaar beter te leren kennen. Ons 

buikje vol, gingen we richting het belangrijkste ‘menneke’ 

van Hasselt, het Demermanneke. Dit ‘menneke’ vindt zijn 

oorsprong in de persoon die de Demer schoon moest 

houden. Hij moest houtblokken, kadavers en drijvend vuil 

uit de Demer halen, zodat de watermolens konden blijven 

draaien. Binnen de stadswallen werd deze vuile man al snel 

door ouders gebruikt als boeman voor de kinderen: ‘Pas 

ma oep da ‘t Demermenneke ei nie kumt haalen!’ Maar 

ook de groten moesten op hun tellen passen, zeker als ze 

een glaasje teveel op hadden, want het kleine gedrongen 

ventje sprong ’s nachts op de rug van de zatlap die zo in 

de Demer werd gelokt … Ik heb het ook maar van horen 

zeggen hé.

In de gezellige bar van het jenevermuseum kwamen we 

allemaal terug samen voor het dessert met koffie en, niet 

te vergeten, de Hasseltse speculaas. Met nog een traktatie 

van de vereniging erbovenop werd de avond geslaagd 

afgesloten. Een aanrader voor elk van ons!

(Paul)

Hasselt 
in drie gangen
Een stad vol ‘mennekes’
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Verjaren is feesten.

En bij feestjes horen cadeautjes.

Hoe kan je de 30ste verjaardag van onze Rett Vereniging beter 

vieren dan met een optreden van dé lievelingsgroep van zoveel 

van onze Rett’jes. We deden het 10 jaar geleden om onze 20ste 

verjaardag te vieren. En nu deden we het opnieuw. Kan je na twee 

keer al van een traditie spreken? 

Op 18 maart was het zo ver. Twintig Rett dames en hun broertjes 

en zusjes, mama’s en papa’s, oma’s, opa’s, vriendjes en vriendin-

netjes gingen samen naar K3 kijken in Hasselt. Het was een ge-

wriemel en een drukte van jewelste op de parking van de Ethias 

Arena, maar wij konden mooi voor de deur parkeren dankzij 

voorbehouden plaatsen.

We waren met 70 en kregen een echte VIP-behandeling. Ieder 

van ons mocht meteen binnen, zonder in de file te staan (ja, ja, er 

zijn soms voordelen aan een rolstoel :-) en we werden door vrijwil-

ligers naar onze plaatsen in de zaal gebracht. Met veel zorg en 

geduld werden stoelen verplaatst, weggenomen of bijgezet. Alle-

maal om ons zo optimaal mogelijk te kunnen zetten per familie. De 

grote glimlach en de verwachtingsvolle ogen spraken boekdelen. 

En of ze er zin in hadden, onze dochters. En hun broers en zussen. 

Anna (en, ik geef het toe, ook ik) zong tijdens de show uit volle 

borst mee en dat deed Lotte nog harder lachen en genieten. Ze 

zag de K3-tjes op de grote schermen en ze zag haar zus lachen, 

zingen en dansen samen met haar. En dat samen genieten zag ik 

niet alleen bij Anna en Lotte, maar bij veel andere gezinnetjes ook.

Soms werd het te spannend en moest er even naar buiten 

gegaan worden om te bekomen. Maar ook dan waren er de 

vrijwilligers die hun rol zo goed speelden.

Na de voorstelling kwam Isabeau, zus van Rett meisje Luna, ons 

begroeten. Isabeau danst al jaren bij het K3-ballet en het was 

superfijn om samen met haar na te genieten. 

Zo tof dat onze Rett dochters nu eens konden trakteren en 

uitnodigen.

Ooit doen we dit opnieuw.

Binnen 10 jaar misschien?

Voor de volgende grote verjaardag?

Het is in elk geval elke cent waard want je zag (bijna) alleen ver-

rukte en blije gezichten. En als zij genieten, genieten wij. Zo gaat 

dat in het leven. Zeker ook in het leven met Rett.

(Els)

30 jaar BRSV

Enthousiaste fans op
verjaardagsfeest bij K3!

Het was de allereerste keer dat Nina naar een 

optreden is gaan kijken en het is reuze meegeval-

len! Hoewel ze niet echt door had dat K3 daar 

stond, vond ze de mooie lichtjes fantastisch. Grote 

zus Lana vond de nieuwe K3 toch ook nog leuk :) 

Hartelijk bedankt voor zo’n super cadeau! 

(Nathalie)

Tessa heeft super genoten van de K3 show! 

Het was de eerste keer dat we met Tessa naar 

haar favoriete K3 zijn gaan kijken. Ze was dan ook 

heel blij en opgewonden tijdens onze autorit. 

We zouden dit niet alleen aangedurfd hebben, dus 

hartelijk dank aan het bestuur om dit mogelijk te 

maken! Het was ook heel goed georganiseerd. 

Kort na het optreden kwam er een stukje van 

de show in het nieuws (over de boze mot), dat 

trok direct Tessa’s aandacht en ze wilde de show 

opnieuw zien. Nu we weten dat dit lukt, zullen we 

zeker nog shows gaan bekijken met Tessa. 

Dank u wel voor deze mooie ervaring. 

(Peggy, Alain, Laura en Tessa)
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September 2016. In het MFC waar 

Emma vertoeft, komt een e-mailtje 

binnen van productiehuis De Mensen. 

Voor een nieuw tv-programma zijn 

ze op zoek naar personen die een 

bepaald doel willen bereiken binnen 

de termijn van exact één jaar. Op dat 

moment was ik al meer dan een jaar 

bezig met de aanvraagprocedure voor 

het verkrijgen van een spraakcompu-

ter met oogbesturing. De proefperio-

des met een Tobii via het HMC beves-

tigden ons vermoeden dat dit wel 

eens iets voor Emma kon zijn. Toch 

betekende dit succesverhaal het begin 

van een lang, aanslepend gevecht. Een 

gevecht dat wij aangingen voor onze 

dochter. Zij verdiende toch wel een 

stem?! Vanuit mijn boosheid, frustratie 

en teleurstelling heb ik me vrij snel na 

de oproep ingeschreven als kandidaat. 

Mijn doel was om een goedkeuring te 

krijgen voor de Tobii en zo te kunnen 

communiceren met Emma. 

Twee maanden later kreeg ik telefoon 

van het productiehuis. Of Emma en 

ik naar Zaventem wilden komen voor 

een castinggesprek. Emma toonde 

zich daar van haar allerbeste kant, ze 

lachte naar de mensen die het inter-

view afnamen en … ze lachte lieftal-

lig naar de camera die ons gesprek 

opnam. 

We wisten snel dat we geselecteerd 

waren voor het programma, een 

maand later stond er al een camera-

ploeg in onze keuken. Om het duide-

lijkst een beeld te scheppen van hoe 

moeilijk het was te kunnen commu-

niceren met Emma, stelde ik voor om 

het ontbijt te filmen. Ik maakte aan 

tafel een keuze in haar plaats en ze liet 

duidelijk merken dat het niet naar haar 

zin was: ze spuugde alles uit. Dat stond 

netjes op beeld, nu maar hopen dat 

Emma een jaar later zelf een keuze 

zou kunnen maken. 

Januari 2017. Op een onmenselijk 

vroeg uur werd ons gezin in de 

gebouwen van Videohouse verwacht 

voor de studio-opnames met publiek. 

We kregen een loge toegewezen en 

werden daar enthousiast verwelkomd 

door Cath Luyten. Emma en ik werden 

onder handen genomen door de visa-

giste, de styliste koos onze kleren uit 

en er werden foto’s gemaakt. Emma 

genoot van alle aandacht, ze voelde 

zich duidelijk goed in haar vel. Ons 

gesprek in de studio werd een aantal 

keer op voorhand doorgenomen in 

onze loge. Ik antwoordde elke keer 

iets anders en ging bijna dood van de 

zenuwen. 

Uren later mochten we dan ein-

delijk naar beneden, naar de studio 

waar het echte werk ging beginnen. 

Doodnerveus en ook wel geëmotio-

neerd liep ik het podium op, niet goed 

wetende hoe Emma zou reageren 
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Katrien en Emma
Vandaag Over Een Jaar

RETT in de media

op al die camera’s en al die mensen. 

Het gesprek verliep goed en Emma 

vond het gewoonweg geweldig. Ze 

schaterde het uit toen ze de beelden 

zag die bij ons thuis gemaakt werden. 

Ze schaterde nog harder toen ze haar 

broer en grootouders in het publiek 

in het vizier kreeg. We keerden moe 

maar tevreden terug naar huis. Nu 

hadden we een jaar de tijd om aan 

ons doel te werken: communiceren 

met Emma. 

Er werd ons gevraagd om zoveel 

mogelijk filmpjes te maken van dingen 

die we ondernamen om ons doel te 

bereiken. Zo moest ik videodagboeken 

bijhouden, oefensessies, benefieten, … 

in beeld brengen. Een hele klus, voor 

mij heel onwennig, en achteraf geble-

ken ook heel veel werk voor niks. In 

de uitzending hebben ze namelijk niets 

van onze eigen opnames getoond, 

terwijl we daar toch wel heel veel tijd 

en werk in gestoken hadden. Zo zie je 

maar, televisie blijft televisie … 

Voor we het goed en wel beseften, 

was het jaar bijna ten einde en kwam 

er opnieuw de vraag om bij ons thuis 

het ontbijt te komen filmen. Zou Emma 

nu zelf een keuze kunnen maken? Ja 

hoor, de deugniet probeerde eerst 

frietjes te krijgen als ontbijt, maar koos 

na het ‘neen’ van mama wijselijk voor 

choco. Deze keer spuugde ze niets uit 

en ging ze na het eten ook nog even 

snel vertellen dat ze met haar broer 

in de zetel wilde gaan zitten. Heerlijk 

toch?

 

In januari 2018 werden we voor de 

slotfase opnieuw verwacht bij Video-
house. Emma ging als een ster in haar 

make-up stoel gewillig en met een 

grote glimlach met iedereen op de 

foto. Een natuurtalent. 

Na uren wachten was het eindelijk 

onze beurt om in de sofa bij Cath 

plaats te nemen. Ook deze keer liep 

het allemaal vanzelf. Ik was meer 

ontspannen omdat ik wist wat ik kon 

verwachten en Emma… die deed alsof 

ze nooit iets anders had gedaan. Wat 

een diva!

Deelnemen aan Vandaag Over Een 
Jaar was voor ons een aangename 

ervaring. Rett en het belang van com-

municatie werden zo nog eens extra in 

de verf gezet en dat kan nooit kwaad. 

Ik hoop dat de ‘experts’ die eerst 

sceptisch tegenover de Tobii stonden 

de uitzending hebben gezien en nu 

kunnen beamen dat het een succes is!

Er ligt ons nu nog een mooie toe-

komst te wachten met de Tobii, we 

gaan er samen voor! 

(Katrien)

Vandaag Over Een Jaar

Vandaag Over Een Jaar is een programma op 

één dat gepresenteerd wordt door Cath Luyten. 

Ze ontvangt ‘gewone Vlamingen’ die in een jaar 

iets bijzonders willen bereiken. 

Een jaar later komen de gasten getuigen in de 

studio of hun plannen al dan niet gelukt zijn. Ze 

vertellen hun verhaal aan de hand van filmfrag-

menten. 

Het verhaal van Katrien en Emma kan je bekij-

ken op VRTnu.
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My Handicap
RETT Recht

Online platform 
voor personen met een handicap
Sinds 1 juli 2016 moeten de erkenning van een handicap, de tegemoetkomingen en andere maatregelen 

(zoals een parkeerkaart) online aangevraagd worden. 

Sinds 26 maart 2018 werd een nieuwe versie van My Handicap gelanceerd. De naam ‘Handiweb’ verdwijnt 

en wordt vervangen door ‘My Handicap’. De website ziet er helemaal anders uit, maar de basisprincipes 

blijven behouden. 

De mogelijkheden zijn uitgebreid. Je kan nu eenvoudig je aanvraag opvolgen, je bestaande dossier inkijken 

en daar wijzigingen in aanbrengen.

Je start door in te loggen met je eID en pincode op de startpagina www.handicap.belgium.be

Het is mogelijk om vooraf een online screening uit te voeren, zodat wie weinig van de wetgeving kent, toch 

kan bekijken welke maatregelen mogelijks van toepassing zijn.

Een aanvraag indienen
Op de website krijg je een uitgebreide vragenlijst in te vullen, deze wordt elektronisch verstuurd naar het 

Directie Generaal Personen met een Handicap (DG). Medische gegevens worden voortaan rechtstreeks 

opgevraagd bij de behandelende arts, papieren documenten zijn dus niet langer nodig.

Meerdere producten aanvragen
Indien je naast een erkenning van de handicap of een tegemoetkoming ook een andere product wenst aan 

te vragen, vul dan eerst het online formulier voor de erkenning in. Zodra dit formulier verstuurd is, zullen 

de ingevulde gegevens ook beschikbaar zijn voor de minder uitgebreide aanvraag (bijvoorbeeld een par-

keerkaart). Omgekeerd werkt dat niet, dan moet je het volledige aanvraagformulier nog eens invullen.

Verhoogde kinderbijslag
De aanvraag voor een verhoogde kinderbijslag moet eerst gebeuren bij de uitbetalende instantie, dus het 

kinderbijslagfonds of het sociaal verzekeringsfonds. Zij sturen je een brief met de te volgen stappen. Daarna 

kan je via My Handicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap.

Bij kinderen ouder dan zes kan je inloggen met hun kidsID of hun eigen eID. Bij kinderen jonger dan zes is er 

geen pincode gekoppeld aan de kidsID. Als ouder kan je een machtiging krijgen om voor je jonge kind de 

aanvraag te doen met je eigen eID.

Zodra het DG de handicap heeft geëvalueerd, brengen zij het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds 

op de hoogte.

Hulp nodig?
Indien je hulp nodig hebt bij deze procedure, dan kan het personeel van de maatschappelijke dienst bij je 

gemeente, OCMW of ziekenfonds de aanvraag voor je indienen met een eigen eID. Met de eID en de pincode 

van de gehandicapte persoon kan verder iedereen een aanvraag helpen indienen (ouder, familielid, buur, 

vriend, huisarts, ...)

Alle info vind je op www.handicap.belgium.be

(Anna)
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RETT Resource
RETT Internationaal

Op de website van Rett Syndrome Europe werd Rett Resource gepubliceerd, voorlopig alleen in het Engels 

(Nederlandse versie in voorbereiding, andere talen volgen later).

Rett Resource beoogt toegankelijke informatie te bieden over een groot aantal facetten van het Rett syndroom. 

De publicatie wil een waardevolle bron en gids zijn voor gezinnen, therapeuten en allen die in het dagelijkse leven te 

maken hebben met patiënten met het Rett syndroom. 

De behandelde onderwerpen zijn heel gevarieerd: kwijlen, hydrotherapie, puberteit, voeding, scoliose, epilepsie, ... 

Sommige artikels zijn geschreven door researchers, sommige door therapeuten, andere door Rett ouders.

Rett Resource is alleen te lezen op de website van RSE: 

http://www.rettsyndrome.eu/rett-resource/rett-resource-english/

Nederlandse versie die later dit jaar beschikbaar is: 

http://www.rettsyndrome.eu/rett-resource/rett-resource-nederlands/

Een initiatief van Rett Syndrome Europe

In 1993, op het Rett Wereld-

congres in Antwerpen, 

waar vertegenwoordigers 

van verschillende Europese 

ouderverenigingen elkaar voor 

het eerst ontmoetten, werd 

de kiem geplant voor een 

Europese Rett vereniging.

In den beginne was er EARS 

(European Association for Rett 

Syndrome), opgericht in 1994 

in Luxemburg. De wens om 

de vereniging om te vormen 

naar een formele Europese 

vzw bestond, maar de concrete 

uitwerking liet lang op zich 

wachten. Johan Delaere, Euro-

pees vertegenwoordiger van 

onze vereniging, startte begin 

2000 informele besprekingen 

met Dietmar Dörr, zijn Luxem-

burgse collega. Samen werkten 

ze een voorstel uit, dat later in 

Parijs unaniem goedgekeurd 

werd door het bestuur. 

In Wenen, de thuisstad van 

toenmalig voorzitter Irmgard 

Wenzel, werden de eerste 

statuten regel voor regel uitge-

plozen, volledig op punt gesteld 

en in Luxemburg neergelegd. 

De Europese Rett vereniging, 

nu Rett Syndrome Europe 

genaamd, was geboren. En 

de Belgische Rett Syndroom 

Vereniging stond trots mee aan 

de doopvont.

De geboorte
van RSE
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10 Miles for RETT
10 Miles for Princess Emma

Voor het vierde jaar op rij stonden we 

met onze bende sporters en suppor-

ters klaar in Antwerpen op 22 april 

2018 voor hét loopfeest van het jaar. 

Voor ons een speciale editie dit keer, 

want Philippe en ikzelf zouden voor 

het allereerst effectief deelnemen 

aan die 10Miles. De shortrun had ik al 

eens gelopen voor onze Rett meisjes, 

maar die 10Miles … dat is toch wel 

even iets anders: 16 km en een klets 

doorheen de stad, en dat met waan-

zinnige temperaturen. We hadden het 

jaar wel uitgekozen voor onze eerste 

deelname! Omdat het zo warm zou 

worden, hadden we onze voorzorgs-

maatregelen genomen. Zo had ik het 

advies gekregen om de dag voor de 

wedstrijd goed en veel te hydrateren 

(met water, welteverstaan). Mensen 

die ons op de familiedag dus voor de 

eerste maal zó veel water hebben zien 

drinken: nu weten jullie waarom.

Onze jongste lopertjes stonden om 11 

uur enthousiast klaar om aan hun 1,4 

km te beginnen. Blinkend van trots 

liepen ze het hele parcours uit, en nóg 

blinkender van trots namen ze hun 

medaille in ontvangst. De prijs voor het 

dapperste lopertje gaat dit jaar naar 

Maia: zij liep als vierjarige het hele 

parcours uit met een Rett shirt tot op 

haar knieën. Hilariteit alom. 

Om 15 uur was het dan eindelijk aan 

ons. De zenuwen gierden toch wel 

door mijn lijf. Na een rustige start 

kreeg ik het even moeilijk door de hitte 

aan de Kennedytunnel, maar ik kwam 

er gauw bovenop door de aanmoe-

diging van zovele mensen. Een ferme 

dankjewel van prinses Emma aan An 

en Jan Osselaer om in zo’n tempera-

tuur aan die vervloekte tunnel te gaan 

staan voor ons! Na twee keer verplicht 

te moeten stoppen (de organisatie 

legde de wedstrijd stil wegens te veel 

incidenten door de warmte), liepen 

we eindelijk onze laatste tunnel in. 

Toen wisten we dat we de finish zéker 

zouden halen. Dat laatste stuk was net 

zoals de start emotioneel voor ons. 

We finishten samen voor onze Rett 

meisjes, net onder de twee uur, hand 

in hand. We did it!

Eens aangekomen in ons vertrouwde 

Rett cafeetje, kwam het nieuws binnen 

dat onze marathonloper voor Rett 

finishte in 3 uur 58 minuten! Respect, 

Pieter!

We klonken op weeral een geslaagd 

loopfeest voor onze dochters en zijn 

heel blij om opnieuw een mooie som 

over te maken aan onze vereniging. 

Ik wil mijn mama hier nog eens extra 

danken voor alle moeite en energie 

die ze elk jaar in de organisatie van 

het Rett café steekt. Ook bedankt aan 

alle trouwe helpende handen, lopers 

en supporters! Zonder jullie zou er 

geen 10Miles voor Rett zijn! 

(Katrien)
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Onze Sponsors
Music for RETT

Voor het vierde jaar alweer was onze Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw geregistreerd als ‘goed 

doel’ bij Music for Life, het winterbenefi et georganiseerd door Studio Brussel. 

Ongeloofl ijk bedankt, iedereen! Ook de vele mensen van wie we de naam en de actie niet kennen.

RETT Soirée (2)
De warmste dag van de warmste week is zonder enige 

twijfel de Rett Soirée. Toch in Borchtlombeek. Het wordt hier 

zelfs al een begrip na twee edities.

Na de examens kan je gaan feesten rond de vuurtjes van de 

Rett Soirée. En dat deden ze weer met velen. Jonge mensen, 

oude mensen en alles wat daartussen zit. Een zalige mix 

van mensen allerhande, van muziek, gebabbel, eten, drinken, 

gezelligheid. 

Wat was ik trots op Anna die als 16-jarige al voor de tweede 

keer zoiets uit de grond stampt. Zij is de bezieler, daar 

bestaat geen twijfel over, maar zij krijgt veel helpende handen 

van de mannen van het voetbal, van vrienden en vriendinnen, 

van een geweldig muziekbandje, van Wies, van ons. 

Straf om horen, zien en voelen.

Bedankt, Anna. 

Bedankt, gulle aanwezigen.

Bedankt, vele helpende handen.

Er werd maar liefst 2086 euro opgehaald.

Lotte was erbij. 

Zij genoot van de mensen en van de sfeer. 

En vooral … zij zag dat het goed was.

(Els)

Dit jaar hebben we wafels, chocoladetruffels en 

snoepzakjes gemaakt voor onze Music for Rett 
actie. Op een donderdag na de examens zijn we 

om zes uur ‘s morgens beginnen bakken en truffels 

maken. Tegen ongeveer 15 uur zijn we dan naar 

onze plaatselijke supermarkt getrokken waar we 

alles in een mum van tijd verkocht hebben: na een 

goed uurtje waren we helemaal uitverkocht! We 

hadden ook nog enkele bestellingen die we in het 

weekend gemaakt en bezorgd hebben. 

We mikten dit jaar op 600 euro, en dat is gelukt, we 

hebben dit keer voor 605 euro verkocht.

(Kira, Jana, Fleur en Tessa)

De actie ‘mango’s en avocado’s for Rett’ in het 

kader van Music for Life van de firma Starfruit 

bracht 5000 euro op. Op de foto overhandigt 

algemeen bestuurder Jurgen De Witte de mooie 

cheque aan onze voorzitter Cindy. Hartelijk dank!
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Advent voor RETT
Middenschool Don Bosco – Haacht
De Middenschool van Don Bosco Haacht kiest elk jaar een goed doel voor haar adventsacties. 

Enkele leerkrachten polsen bij de leerlingen naar goede doelen, daaruit worden dan vier 

projecten geselecteerd waarop de leerlingen mogen stemmen. Dit jaar heeft dochter Fleur 

onze Belgische Rett Syndroom Vereniging geopperd als mogelijke kandidaat. Toeval wilde dat 

er in haar klas nog enkele leerlingen zaten die het Rett syndroom kennen via de verre familie- 

of vriendenkring. Omdat zowel Fleur’s godsdienstleerkracht als de andere leerlingen het een 

waardevolle optie vonden, werd de BRSV uiteindelijk verkozen tot Goed Doel van het Jaar. 

Mij werd gevraagd om op een maandagvoormiddag vier maal een half uurtje te praten over 

het Rett syndroom en over onze vereniging. Mijn doelpubliek bestond uit 620 leerlingen tussen 

de 12 en de 14, en hun leerkrachten. Dat was wel even spannend. Ik had me met behulp van 

dochters Kira en Fleur goed voorbereid. We hebben een Powerpointje gemaakt en het verhaal 

heel persoonlijk gehouden. Het verhaal werd geïllustreerd met filmpjes en foto’s van Jana en 

ons gezin. Ik was enorm zenuwachtig, maar uiteindelijk viel alles goed mee. Vier maal hetzelfde 

verhaal vertellen was op zich al een uitdaging voor mij als ongeoefend spreker. De eerste keer 

was ik enorm zenuwachtig, de tweede en derde maal verliep alles vlot en 

goed. De vierde en laatste maal vond ik het moeilijkst, ik had constant een 

déja entendu gevoel en raakte mijn draad enkele malen kwijt. De leerlingen en 

leerkrachten luisterden echter aandachtig, dus al bij al was ik tevreden.

Een heel korte tijd was ik enorm beroemd in ons dorp. Ik werd aangesproken 

aan de schoolpoort van kleine zus Tessa, in de winkel, … door andere ouders 

die via hun zoon of dochter ons verhaal gehoord hadden. Het was dus 

duidelijk aangekomen en blijven hangen. Het hielp denk ik wel dat ik het Rett 

verhaal persoonlijk en dichtbij huis had gehouden. Jana is een leeftijdgenootje 

van hen en de zussen zitten bij hen op school. Herkenning.

Na de presentatie zat mijn werk erop, het was nu aan de leerlingen. 

Verschillende middagen in november kon je op school dessertjes en drankjes 

kopen of spelletjes spelen voor de BRSV. Bij het ophalen van het kerstrapport 

konden ouders en leerlingen een pannenkoek eten voor de prijs van een 

vrijwillige bijdrage voor onze vereniging.

Onze klas had besloten om tijdens een middagspeeltijd mocktails te 
maken en te verkopen. Onze klastitularis verdeelde het werk en de 
boodschappenlijstjes. We waren heel snel uitverkocht. Zelf heb ik ook bij andere 
klassen lekkere dessertjes gekocht of een hotdog. Er waren ook klassen waar je, 
tegen betaling, een Nintendospelletje kon gaan spelen. Soms werden leerkrachten 
uitgedaagd door leerlingen voor een spel waarvoor je dan een ticket kon kopen. 
En dit allemaal voor de Rett vereniging. Het was leuk. Nadat mama op school haar 
verhaal had verteld, werd ik door verschillende kinderen gevraagd of Jana mijn zus 
was. Dat was best wel raar. (Fleur)

Op donderdag 1 februari werd ik weer op de school verwacht, ter gelegenheid van het 

Don Boscofeest. Tijdens een ceremonie werd de opbrengst onthuld en de cheque overhandigd. 

Ik was helemaal overdonderd toen het eindcijfer bekend werd gemaakt: de leerlingen waren 

erin geslaagd om 5635 euro in te zamelen voor onze vereniging. Een superresultaat en (zo 

vertelde de directeur me) het tweede hoogste ingezamelde bedrag ooit (met een nipt verschil). 

Het was een leuke ervaring en met een heel dankbaar gevoel reed ik weer huiswaarts. Blij 

dat de leerlingen zo hun best hadden gedaan en zich zo goed hadden ingezet voor onze Rett 

vereniging.

(Cindy)

Onze S
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Vrienden voor 
het leven: 

onze RETT 
dochters en Rik

Patattenschieting voor RETT

Augustus 2017

ponsors

Al bijna 60 jaar wordt elk eerste weekend van augustus de Massemse wijk ‘Kortenbos’ 

ondergedompeld in de sfeer van een honderdtal jaren terug, met als kers op de taart 

de oogststoet op zondag.

De laatste vijf jaar wordt het weekend op gang geschoten 

met de patattenschieting. Bij dit evenement kan je met pijl 

en boog schieten naar een liggende wip. De prijzen die je 

kan schieten zijn onder andere patatten, vandaar de naam. 

Zoals elk jaar zijn de inschrijvingen in een WIP de deur uit.

Een ganse groep enthousiaste vrijwilligers zet zich hiervoor 

in, van tenten opzetten tot worsten bakken. Reeds enkele 

jaren gaat een deel van de opbrengst naar een lokaal goed 

doel, onder andere DVC Heilig Hart en Bednet werden al 

gesteund. Vorig jaar was de Rett vereniging aan de beurt. 

De organisatoren waren dan ook superfier om ons een 

cheque van 500 euro te kunnen overhandigen. Een hartelijk 

dankuwel!

(Ann Moustie, mama van Luna Reynvoet)

Rik Van Lauthem is al een hele lange tijd een vriend van onze vereniging. En in 

dit geval mag je die vriendschap heel letterlijk nemen. Rik wordt geraakt door 

onze dochters. Hij komt elke familiedag langs omdat hij erbij wil zijn. Hij maakt 

al vele jaren deel uit van onze Rett community. Rik is meer dan een vriend. Rik 

is een echte ambassadeur. Hij zorgt elk jaar voor mooie giften via verschillende 

Kiwanis-afdelingen.

Begin mei mochten Hugo en ik onze Rett vereniging gaan voorstellen bij 

Kiwanis Beersel. Op uitnodiging van Rik. Uiteraard. We werden er bijzonder 

warm onthaald. Je voelde meteen dat je niet terecht kwam in een typische 

service club maar wel in een groep geïnteresseerde, warme, betrokken mensen. 

Ze vonden het belangrijk om ons en het Rett syndroom eerst te leren kennen 

vooraleer ze een samenwerking toezegden. En het werd een kennismaking die 

ik nog lang zal onthouden omdat ze zo echt, zo gemeend en zo warm was. 

Er kwamen veel vragen toen ik ons verhaal vertelde en de hoop uitsprak die we 

hebben dankzij de spraakcomputers. Ze begrepen meteen hoe belangrijk het 

was om voldoende centen te hebben voor onze logopediste, voor de begelei-

ding en de ondersteuning van de Rett gezinnen en therapeuten.

Rik, beste heren van Kiwanis Beersel, bedankt voor jullie welgemeende betrok-

kenheid. Bedankt voor de financiële steun die jullie toezegden. Bedankt voor het 

engagement op langere termijn dat jullie al lieten voelen.

(Els)
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Lijst der gulle gevers 
(01 12 12 tot 11 06 18)
ACHTEN ROGER, GENK

BORENCE-VROMMAN, BEERNEM

BRANTS SIMONE, OUD-HEVERLEE

BROECKX ROSALIA, TURNHOUT

CAERS-HUYSMANS, MOL

COSTERMANS-FERNY, BRASSCHAAT

CRIEL GODELIEVE, GENTBRUGGE

DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR

DE BAERDEMAEKER-BYLEMANS, WEZEMAAL

DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG

DE COSTER ROSANNE, MERCHTEM

DE MUYNCK-LARMUSEAU, SCHILDE

DE MUYNCK ANNE, STERREBEEK

DE MUYNCK-VANCAUWENBERGHE, WERVIK

DE MUYNCK JOS, BRUGGE

DE MUYNCK KATRIEN, OUTRIJVE

DE MUYNCK MARK, SCHILDE

DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM

DE VADDER INGRID, LUBBEEK

DE VOLDER ROSWITHA, SINT-KATHERINA-LOMBEEK

DE VOS ANDRE, DILBEEK

DEFEVER MARC, LANGEMARK-POELKAPELLE

DELAERE-COTTIGNIES, LEDEGEM

DELMULLE NELE, WAREGEM

DESMET-BONTE, BRUGGE

DR SIGRID VERMEIREN, ANTWERPEN

DR M. ROMAGNOLI, MOL

DUPONT KAREL, BEVEREN-WAAS

FERNY-SPIESSENS, ZANDHOVEN

FRANSEN-DE WIT, SCHILDE

GEELEN ANNA, GENK

GELDOF AIME, ZWIJNDRECHT

HOLEMANS-LARIDON, EDEGEM

HOORNAERT-VANDENBROELE, WERVIK

HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR

KARREMANS-TIMMERS, HEUSDEN-ZOLDER

LAPLASSE DANIEL, LOBBES

LE PAGE REINILDIS, ANTWERPEN

LEBEER-GOOSSENS, MORTSEL

LEGEIN-GORISSEN, ZONHOVEN

LEUWERS-OSTYN, WERVIK

LODENS-VERBRUGGEN, BALEN

LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL

MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK

MAES JACQUELINE, BRUGGE

MAHIEU-BOIY, BRASSCHAAT

MERLEVEDE GODFRIED, DEUX-ACREN

NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT

PEETERS PAUL, SCHILDE

SAINT GHISLAIN-BOSMANS, ANTWERPEN

SCHOENMAKERS-VAN PEBORGH, KESSEL

SELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVEN

SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM

STEVENS GODELIEVE, BRUGGE

SUIJS RITA, GENT

TIELLIU-DELAVIE, MELLE

VAN BOCKSTAELE STEFAAN, ONKERZELE

VAN DEN STORM RITA, GROOT-BIJGAARDEN

VAN GASTEL-CORNELIS, GENTBRUGGE

VAN GOOL PIETER, RANST

VAN KERCKHOVEN-OEYEN, MOL

VAN LIERDE MONIKA, WEMMEL

VAN MIEGHEM VERA, DEURNE

VAN OVERBERGH-DE TAEYE, WEMMEL

VAN WALLEGHEM-VAN WASSENHOVEN, BRUGGE

VAN ZWAM-ROSSEEL, ZARREN

VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE

VAN ZWAM-STAELENS, ZEEBRUGGE

VANDENBROELE MIA, IEPER

VANDERVOORT-DE WIT, MEERHOUT

VERELST-VOLLEBERGH, DUFFEL

VERGUTS LUC, GEEL

VROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDE

VRUGTERMAN CLAUDETTE, WOLVERTEM

WEEMAES JAN, MEERDONK

WELVAERT EDDY, GENT

WEYTJENS-LANGENS, AS

Onze
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Ook wie liever 

anoniem blijft, 

krijgt bij een gift 

vanaf 40 euro 

een fiscaal attest 

toegestuurd

10 Miles Prinses Emma, Zwijndrecht

Don Bosco Stichting, Haacht

Music for Life, individuele acties, Brussel

Patattenschieting, Massem

Soly Flora, Hoboken

Warmste week, Justice for Life, Schilde

Warmste week, Rett Soirée, Borchtlombeek

 Sponsors

De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw heeft nooit 

lidgelden gevraagd. We wilden, toen en nu, geen enkele 

financiële drempel opwerpen voor de Rett gezinnen. Om 

dezelfde reden worden ook de kosten voor deelname aan alle 

activiteiten heel democratisch gehouden. 

Daarnaast ontvangen we geen enkele subsidie. We zijn dus 

voor onze werking volledig aangewezen op duo-legaten, giften 

en sponsoring. 

Op u dus. 

Bedankt, lieve mensen.

Onze bi jzondere dank
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Financiële 
tussenkomst
Wij bi eden een helpende hand

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.

VOORWAARDEN

• De eenmalige financiële tussenkomst geschiedt uit hoofde van de 

persoon met het Rett syndroom.

• De persoon voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, dient de 

Belgische nationaliteit te bezitten.

• De aanvrager dient lid te zijn van de Belgische Rett Syndroom Ver-

eniging vzw.

• De toekenning van de tussenkomst geschiedt op basis van voorge-

legde facturen voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 decem-

ber 2018, 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 2018.

Na onderzoek wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk (de tussenkomst 

kan gesplitst worden, zie ook voorbeeld) overgemaakt op de rekening van 

de aanvrager.

WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD 

WORDEN?

De tussenkomst kan betrekking hebben op de aankoop van technische 

hulpmiddelen 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 nachtorthese), parapodium, rolfiets, rolstoel en acces-

soires, schelp, soft hoofdsteunen, stabilisator in ruglig of buiklig, standing-

brace, tilting table, verzorgingskussen, zitschelp.

Ook andere onkosten kunnen in aanmerking komen (waarvoor geen 

tussenkomst voorzien is door andere instanties), zoals gerechtskosten, ere-

lonen en diverse onkosten bij een aanvraag tot verlengde minderjarigheid, 

steeds mits voorlegging van de factuur. Ook deze opsomming is onvolledig.

Een voorbeeld

Factuurprijs = 1500 euro

Tussenkomst VAPH = 900 euro

Tussenkomst BRSV = 600 euro

Voor een andere investering 

kan de resterende 200 euro 

aangevraagd worden.
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Money, money, money, ...
Waarom heeft de vereniging 
uw geld, uw gulle giften 
zo nodig?

Het antwoord kan niet simpeler zijn: omdat we veel doen, en omdat we dat zo goed 

mogelijk willen doen. We brengen Rett gezinnen bijeen – letterlijk en figuurlijk –, we 

vergaren en verspreiden informatie, we staan bij met woord en daad, we leggen en 

onderhouden internationale contacten, ...

En laat ons meteen heel duidelijk zijn: zonder uw financiële steun zou ons dat niet lukken. 

Wij en alle Rett gezinnen zijn u daar heel erg dankbaar voor.

Een aantal voorbeelden:

De RETT communicatiecoach

Ons nieuwste project is het inhuren van een Rett communicatiecoach om ouders (en 

therapeuten) te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikt communicatiemiddel voor 

hun Rett dochter, en om hen op weg te helpen bij het gebruik daarvan. We betalen 16 

uur professionele begeleiding per Rett gezin, en de verplaatsingskosten van de coach. In 

ruil daarvoor krijgen we – naast vrolijk communicerende Rett meiden – de opgebouwde 

know-how ter beschikking om te delen met alle Rett gezinnen en hun therapeuten.

Bijeenkomsten

We organiseren elk jaar een aantal fijne bijeenkomsten voor Rett gezinnen of voor 

ouders alleen. We houden de prijs voor de deelnemers heel laag, zodat er voor 

niemand een financiële drempel is om deel te nemen. De familiedag is een klassieker, 

de winterwandeling is ook al jaren een succes, en sinds vorig jaar komen de ouders 

ook samen in het najaar. Voor die bijeenkomsten huren we een geschikte locatie en 

voorzien we eten en drinken. Alle ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging met de post. 

Voor de familiedag voorzien we ook animatie, een of meerdere professionele sprekers, 

snoezelruimte voor de Rett meiden, ...

Communicatie

We verzorgen onze communicatiekanalen. De papieren media – deze Rett Gazet, folders 

en brochures, uitnodigingen, andere publicaties – worden geschreven, van foto’s en 

illustraties voorzien, opgemaakt, gecorrigeerd, gedrukt en verstuurd. Daarnaast huren 

we een domeinnaam en een webspace, hebben we een website die gebouwd en 

onderhouden wordt, zijn we aanwezig op sociale media en hebben een permanent 

bemande mailbox.

(Het bestuur)

51



Rett Gazet 51
Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw
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RPR Turnhout 0 435 817 931

brsv@rettsyndrome.be

https://www.rettsyndrome.be

IBAN BE02 0682 0608 7540
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Giften vanaf 40 euro zijn fi scaal aftrekbaar


