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Colofon

Covid-19, met de bijbehorende lockdown- en quarantainemaatregelen, heeft ons aller leven de 
afgelopen maanden overspoeld en beheerst. Het virus hield en houdt niet alleen ons land, maar de 
hele wereld in zijn greep. We moesten in ons kot blijven. 

Ons leven is sinds begin maart drastisch veranderd. Nieuwe begrippen zijn als vanzelf deel gaan 
uitmaken van onze dagelijkse woordenschat en bestaande begrippen hebben een andere (bij)
betekenis of emotionele lading gekregen. We leven in onze bubbel, gaan op raambezoek en de 
anderhalve meter is een vaste waarde geworden. We ontwikkelden in snel tempo nieuwe rituelen 
en gewoonten. Boodschappen doen werd het nieuwe daten, met heel wat voorbereidingen en een 
knoop in de maag. We hingen witte lakens uit en elke avond om 20 uur klappen we in de handen. We 
zetten knuffelberen voor het raam en maakten grappen over toiletpapier. We videobellen dat het een 
lieve lust is en werken van huis uit. We wandelen of fietsen elke dag om even uit ons kot te zijn en de 
nodige beweging te krijgen. We kregen ruwe coronahanden en een coronakapsel. 

De maatregelen werden vandaag al een stuk versoepeld, maar mondmaskers, handgel en social 
distancing zijn nog steeds vaste waarden.

De lockdownperiode was voor vele RETT gezinnen nog net iets zwaarder 
dan gemiddeld. Sommigen moesten de hartbrekende keuze maken tussen 
hun dochter voltijds thuis houden dan wel voltijds in de instelling laten 
verblijven, zonder de mogelijkheid tot bezoek. Anderen werden voor een 
voldongen feit gezet toen de school of het dagcentrum de deuren sloot.

De hoofdmoot van deze gazet weerspiegelt hun verhalen en hun foto’s. 
Dankzij hen kunnen we een zomereditie van de Rett Gazet publiceren. 
Want de familiedag en andere bijeenkomsten moesten geannuleerd 
worden, en de geplande interviews konden niet doorgaan. Dankjewel, 
lieve ouders en brussen, dat we met jullie hulp alvast één traditie hebben 
kunnen in stand houden.

Veel lees- en kijkplezier

(Het bestuur)

Welkom in onze RETT bubbel

NOTA: FAMILIENIEUWS

Wij nemen belangrijke gebeurtenissen uit het leven van onze RETT 
gezinnen op in de Rett Gazet wanneer we daar ‘officieel’ van op de 
hoogte gesteld worden (post, e-mail). Als we ‘via via’ familienieuws 
vernemen, gaan we er niet automatisch van uit dat de familie dat gedeeld 
wil zien.

Wil je graag jouw speciale momenten – geboorte, overlijden, communie, 
bijzondere verjaardag, ... – opgenomen zien in de Rett Gazet? Laat het ons 
weten.

Lil 26, 2450 Meerhout
brsv@rettsyndrome.be
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AGENDA
First things first

03 oktober 2020, onder voorbehoud
We beslissen eind augustus of het mogelijk is om een najaarsactiviteit te organiseren voor 
de Rett ouders. 

30 januari 2021, onder voorbehoud
Gastronomische winterwandeling voor alle Rett ouders. We hebben nog geen locatie 
gekozen, suggesties zijn welkom. 

24 april 2021, onder voorbehoud
Na de 2020-editie in ons kot, hopen we de vroegere traditie voort te kunnen zetten met 
een Rett familiedag in het GielsBos. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

14 mei 2021
A Rett toi pour courir in Menen. Estafetteloop ten voordele van Rett research 
gecombineerd met Rett conferentie. Dit event zou in 2020 doorgaan maar werd een jaar 
verzet, ook volgend jaar op de vrijdag van het Hemelvaartweekend. 

29 september – 2 oktober 2021
Rett Wereldcongres in Australië. Alle info op www.rettworldcongress.org
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Tot onze grote spijt kon het event A Rett toi pour courir niet doorgaan afgelopen mei. Er waren reeds 
veel geïnteresseerde ouders en therapeuten ingeschreven. Ook de kinderen konden rekenen op een 
goed georganiseerde opvang. Er waren rustmomenten voorzien in de snoezelbus voor degenen die 
dat wensten en er was de mogelijkheid tot deelname met aangepaste fietsen in de laatste zeven kilo-
meter onder begeleiding van onze Belgische marinestudenten. We waren er helemaal klaar voor. 

Mocht u ideeën hebben om het volgend jaar nog beter te maken, stuur ze dan gerust door. We 
wensen vooral dat het een mooie dag wordt voor onze kinderen en ou ders. We willen jullie een leer-
rijke dag aanbieden met zorgvuldig uitgekozen sprekers zowel voor ouders, therapeuten als artsen. 
(Caroline Lietaer)



RETT mijmeringenCindy’s
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Deze mijmeringen schrijf ik vanuit mijn bubbel, 't 
is te zeggen: onze gezinsbubbel. Ik vind die term 
best wel goed gekozen. Het voelt echt als een 
bubbel. De buitenwereld lijkt wazig. Ik raak mijn 
voeling met het ‘echte’ een beetje kwijt. Dat 
merk ik aan het feit dat vragen van of contacten 
met anderen buiten onze bubbel snel naar de 
achtergrond verdwijnen, met het gevaar dat ze 
vergeten worden. De vragen dan, de mensen 
niet. Het is moeilijk uit te leggen. Buiten onze 
bubbel lijkt het allemaal minder reëel, ver weg.

Het tragere tempo waarin we nu leven en 
waarbij veel ‘moeten’ is weggevallen, bevalt 
de meesten van ons gezin wel. Je zou denken 
dat Jana de tijd van haar leven heeft nu we 
meer op haar tempo leven, nu alles trager 
en rustiger gaat. Dat is niet zo. Van ons allen 
heeft zij misschien wel het meeste moeite met 
de veranderde routine en met het wegvallen 
van haar sociale leven. Voor Jana mag deze 
lockdown rap gedaan zijn. Ze wil graag zo snel 
mogelijk terug naar het normale leven, naar 
haar vrienden, naar het dagcentrum, naar de 
zaterdagavonden bij oma en opa en naar de 
familiebezoekjes. Zo wordt weer bevestigd dat 
Rettjes best wel ‘mensenmeisjes’ zijn. Ze hebben 
contacten nodig. Jana heeft het nodig om diep 
in de ogen van haar dierbaren te kijken. Ze is 
blij dat ze thuis is bij ons, maar mist haar andere 
mensen enorm.

Maar de meeste gezinsleden vinden dit ritme, 
deze bubbel best wel goed. We missen natuurlijk 
ons leventje van voor de lockdown: onze familie 
en vrienden, onze uitjes, onze trainingen, onze 
routine. Al bij al zijn we echter gelukkig en 
tevreden in onze bubbel. We plooien als gezin 
helemaal terug op elkaar. Wij waren vroeger al 
hecht en zijn nu misschien zelfs nog wat hechter 
geworden. 

Dat merk ik ook aan onze vier meiden. De 
vroegere gebruikelijke zussenruzies zijn er 
momenteel minder. Er is meer begrip voor 
elkaar. Misschien ook wel bij gebrek aan 
beter. Af en toe gaan de vier zussen samen 
wandelen, zonder ons. Ouders niet toegelaten. 
Online lessen, het onderhouden van hun 
sociale contacten, het volgen van hun online 
turntrainingen, ... alles doen ze met het grootste 
gemak lijkt het wel. Nu en dan wordt er wel 

wat gegromd en willen ze graag een heropstart 
van hun normale leven. (Vooral dan van hun 
turntrainingen en het afspreken met vrienden. 
De school mag voor hen op de huidige manier 
doorgaan, van thuis uit.) Maar meestal schikken 
ze zich gemakkelijk in de situatie.

Wat ons opvalt, is dat de tijd zo snel voorbijgaat. 
Er gebeurt nochtans niet veel. De dagen lijken 
op elkaar, en toch gaat het snel. We vervelen 
ons niet. De voormiddagen worden gevuld met 
schoolwerk, online lessen en het rekken en 
strekken van Jana's spieren. De namiddagen 
spenderen we vooral buiten. We moeten er op 
letten dat onze sportieve meiden (die normaal 
veel sporten) dagelijks hun energie kwijt kunnen. 
Anders loopt het hier wat minder harmonieus. 
We gaan elke dag buiten wandelen, fietsen 
of turnen. Onze dagelijkse wandelingen of 
fietstochtjes zijn de enige momenten dat we 
buiten onze bubbel komen, dat we andere 
mensen zien. Van op afstand natuurlijk. We (her)
ontdekken alle wandelpaadjes in onze gemeente. 
Die zijn allemaal best wel mooi en de meeste 
zijn toegankelijk voor Jana en haar rolstoel. 
We wonen in een dorp, dus overvol of druk zijn 
de wandelpaden nooit, maar het ene is al wat 
populairder dan het andere. Jana geniet van 
haar wandelingen, coronatijd of niet. Ze is graag 
buiten, kijkt graag naar wat beweegt, geniet van 
de zon. 

We doen nu veel meer samen als gezin. Dat is 
heel fijn met opgroeiende dochters die anders 
een drukke agenda hebben. Het klinkt misschien 
vreemd, maar ik geniet wel van deze tijd. Als die 
constante ongerustheid over onze gezondheid 
en over de gezondheid van onze naasten er 
niet zou zijn, en als we zouden weten dat deze 
periode een einde zou hebben in de nabije 
toekomst, zou dit voor mij een bijna ideale 
vakantie zijn. Even weg van de normale drukte.

Zoals gezegd geniet ik hier wel van, maar ik 
verlang toch ook stilaan naar een normaler 
leven. Naar onbezorgd met andere mensen 
samenkomen, naar zonnige terrasjes, naar een 
beetje meer drukte. Misschien verlang ik ook wel 
naar opnieuw meer ‘moeten’.

Hou het gezond allemaal, en een hopelijk mooie 
zomer toegewenst!
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The Brain Prize 2020
Hun baanbrekende research heeft het Rett syndroom in kaart gebracht. Hun pionierswerk geeft ook een uniek inzicht in de 
epigenetica en toont aan dat neurologische ontwikkelingsstoornissen niet per se onomkeerbaar zijn. Hun onderzoek heeft 
ons dichter bij een behandeling voor het Rett syndroom gebracht. Hiervoor ontvangen de twee neurowetenschappers de 
meest prestigieuze prijs voor hersenonderzoek ter wereld: de Lundbeck Foundation Brain Prize, met een waarde van 10 
miljoen DK.

Professor Huda Zoghbi is professor in de genetica aan het Baylor College of Medicine en het Texas kinderziekenhuis in 
Houston. Een van haar grote verdiensten was de identificatie van het MECP2-gen als oorzaak van het Rett syndroom.

Sir Adrian Bird is professor in de genetica aan de universiteit van Edinburgh. Hij is een pionier in de epigenetica en 
ontwierp het eerste Rett muismodel. Zijn onderzoek toonde aan dat sommige Rett symptomen bij muizen tot op zekere 
hoogte omkeerbaar zijn.

Professor Huda Zoghbi en Sir Adrian Bird

Lundbeck Foundation, Denemarken, 29 april 2020
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Tussenkomst
voor ouders die een internationale 
RETT bijeenkomst willen bijwonen
De BRSV komt tussen in de kosten wanneer ouders een internationaal Rett gebeuren willen bijwonen. De 
precieze tussenkomst wordt bepaald aan de hand van het concrete dossier. Ouders die willen deelnemen aan 
een internationale Rett bijeenkomst kunnen vooraf een aanvraag indienen op basis van de geschatte kosten 
van vervoer, verblijf en deelname aan het congres. Afhankelijk van het dossier zal een percentage daarvan 
terugbetaald worden na het indienen van een kopie van de facturen en een bewijs van aanwezigheid. 

Het aantal tussenkomsten per ouder is beperkt, teneinde alle ouders de kans te geven te kunnen deelnemen. 

We vragen als tegenprestatie een verslag van de bijeenkomst, zodat andere ouders kunnen meegenieten van de 
opgedane ervaringen.

Wil je meer inlichtingen over deze tussenkomst? Mail ons op brsv@rettsyndrome.be
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RETT & corona

Vrijdag 13 maart 2020 staat in ons collectieve geheugen gegrift als de dag 
waarop ons land in ‘lockdown light’ ging om de verspreiding van covid-19 
te vertragen. Het land lag stil en de gevolgen waren groot, voor iedereen. 
Maar, zoals Ann Hatse zo treffend schrijft: ‘we zitten in dezelfde storm, niet in 
hetzelfde schuitje’. 

Scholen en dagcentra gingen dicht. De Rett meisjes die daar overdag verbleven 
kwamen volledig thuis te zitten, zonder hulp, zonder therapie. Voor de Rett 
meisjes en vrouwen die (geheel of gedeeltelijk) in een instelling verbleven, 
moesten de ouders de hartverscheurende keuze maken tussen hun kind weken 
niet zien – want bezoek was niet toegestaan – of hun kind naar huis halen 
en zelf voltijds verzorgen. Met of zonder je Rett meid in coronatijd? Een keuze 
tussen hart en verstand, een keuze die soms niet gemaakt kon worden omdat 
thuisverzorging praktisch onmogelijk was.

We hebben in dit dossier een aantal verhalen gebundeld van Rett gezinnen in 
de periode van 13 maart tot ongeveer half mei. Bedankt An en Jan, Ann en 
Karim, Cindy, Els, Griet, Hanne, Katalin, Katrien, Pascale, Paul, Peggy en Veerle 
voor het openhartig delen van jullie ervaringen.

(Anna)
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Sinds vrijdag 13 maart verblijft Emma voltijds in het DVC 
Huize Eyckerheyde. De dag ervoor moesten we beslissen of 
Emma tot het einde van de paasvakantie thuis zou blijven, 
of in haar leefgroep. Een keuze tussen hart en verstand ...

Gelukkig weten we dat Emma het goed heeft en blij is met 
haar opvoedsters en vrienden in de leefgroep. Ze wordt 
goed verzorgd en in de watten gelegd door de begeleiders 
die er nu alleen voor staan. Vanaf dag 1 mogen er geen 
vrijwilligers meer binnen en wordt de gezondheid van 
iedereen heel nauwkeurig opgevolgd.

Via de ‘praatbox’ kunnen we zo'n drie keer per week met 
Emma videobellen. We merken dat ze haar eigen rustige 
zelve is. Dat doet deugd om te zien. Ze is heel alert tijdens 
het videobellen en geeft zelfs aan wanneer het genoeg is ;-) 

Ondertussen werken we beiden van thuis uit of op verplaat-
sing. We houden ons aan de maatregelen en kijken uit naar 
het videobellen met Emma of met haar zussen, want ook 
die blijven ‘in hun eigen kot’.

Deze week ontvingen we twee mondmaskers gemaakt door 
Bernadette en haar zussen. Over een verrassing gesproken! 
Dat was echt een opkikkertje, dikke dankjewel daarvoor.

(Jan en An)

9
dossier RETT & corona

Emma O.



In the beginning of the covid-19 crisis, we only heard re-
ports coming from China about how bad the situation was 
there. We would never have imagined such a rapid change 
in our lives as we finally experienced. One week everything 
was normal: my husband going to work, our little daughter 
going to the creche and our Rett girl to her own institution, 
while I was at home taking care of the household, prepa-
ring all the paperwork for the necessary support for the 
future (new bed, shower chair, ...) and thinking about where 
to start looking for a job, that I will imminently need to do.

Then all of a sudden everyone was at home. We didn't have 
any support, both our children needed entertainment, our 
Rett girl needed therapy. We needed to cook and clean 
while my husband actually needed to continue working 
in this chaos at home. I have to admit that it was a huge 
challenge. The confinement, the constant noise, the atten-
tion demanded by both children on top of everything else 
lead to a number of conflicts within the family and some-
times we had to shout and cry a bit to relieve the tension.

Nevertheless, after about three weeks, we began to adjust 
to the new way of life with little to no external support. 
We started to adopt a new daily schedule where slowly 
everyone found their place and the right order of activities. 
It was a huge help for us that the Hungarian Rett Associa-
tion managed to hire five therapists, who conducted a 45 
min daily development session via Zoom. Thanks to this 
opportunity the fine hand motor movements of my daugh-
ter actually managed to improve. It also directed our daily 
schedule. We also made progress in the communication 
with Luca based on previous consultations with Rozemie. 
We started to use real life pictograms and offer Luca situ-
ations to choose the toys or cartoon she wanted to see.  
Apart from this, we tried to exercise regularly with both 
children, go for walks when the weather allowed it and of 
course, enjoy the sun on our balcony. 

Two months have passed since we were confined to our 
apartment. Looking back I have to say that following a 
rather difficult start, we have grown to appreciate the time 
spent together and have managed to overcome the dif-
ficulties that we were presented with. We are truly grateful 
to have had this opportunity. We actually got to know each 
other better again, but now everyone is looking forward 
to getting back to the 'normal' way of life, at least when it 
comes to external activities and the children being taken 
care of for the day. Overall, I think we have grown as a fa-
mily and we are ready for the next challenge!

(Katalin)

Our quarantine life
Light is shining through the clouds
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13 maart 2020: start van de lockdown in België en start van een zeer moeilijke periode, een tot op die dag 
ongeziene situatie. Iets wat we ons nooit hebben kunnen indenken.

Freya was toen reeds tien dagen thuis wegens een luchtweginfectie met hoge koorts, boven de 39°C, en drie kuren 
antibiotica. Zo ziek was ze nog nooit geweest. Ik vraag mij nog steeds af of ze toen misschien corona heeft doorge-
maakt.

Ondertussen kregen we het bericht van de dagopvang Ter Heide dat ze enkel nog de kinderen zouden opvangen 
waarvan beide ouders in de zorg werken. Ik werk als vaste nachtverpleegkundige op een geriatrische ziekenhuis-
afdeling, waar ook talrijke patiënten positief getest waren op het coronavirus, alsook vele collega’s. Ik ben iedere dag 
bang dat ik het virus meedraag naar thuis. Ludo werkt als mecanicien. Hij kan op de dagen dat ik moet werken in het 
ziekenhuis beroep doen op technische werkloosheid.

Gelukkig is onze Freya nu weer tiptop in orde. Ze geniet ervan om elke dag thuis te zijn met haar mama en papa. Ze 
houdt zich bezig met haar muziek, cd’s en filmpjes. Dagelijks kunnen we gaan wandelen met het mooie weer en daar 
houdt ze van. Alles verloopt ontspannen en gestructureerd in haar eigen omgeving. Ze ervaart geen hinder van het 
hele coronagebeuren. Achteraf, als ze weer naar de dagopvang zal kunnen gaan, zal ze ook blij zijn dat ze de bege-
leidsters terugziet. Freya geniet gewoon in het NU. Ze is iemand waarvan wij veel mogen leren. Ze is altijd vrolijk en 
goedgezind. Ze maakt overal het beste van. Zelfs als ze pijn heeft of ziek is, probeert ze toch nog altijd te lachen. Voor 
ons is zij de heldin. Zij geeft ons de kracht om er voor te gaan, alhoewel het toch ook zwaar doorweegt: de zorgen 
voor Freya thuis, voor de patiënten in het ziekenhuis, en daarnaast het huishoudelijk werk.

We hebben het allebei niet gemakkelijk. Ludo heeft door de stress zona gekregen. Dat is ook wel een teken dat hij 
naar zijn lichaam moet luisteren. Voor iedereen is het een zeer moeilijke periode. Samen komen we er wel doorheen. 
Ondanks het vele werk zijn we blij dat we onze Freya thuis mogen hebben.

Doordat ze al zo lang geen kinesitherapie meer heeft gehad, bouwen de spanningen in haar onderste ledematen zich 
meer en meer op. Het zal goed zijn als ze binnenkort opnieuw haar behandelingen kan krijgen.

We zijn blij dat we in deze moeilijke periode dagelijks hulp blijven krijgen van het Wit Gele Kruis. Ze komen elke morgen 
om Freya te helpen wassen. We zijn de verpleegsters erg dankbaar.

We gaan ervan uit dat, als we allemaal de nodige inspanningen blijven doen, alles weer beter zal worden.

(Veerle)

Freya
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Vrijdag 13 maart. Een vrije dag, het einde van de 
week. Een rustig weekend in het vooruitzicht. Tot we 
een telefoontje krijgen van de voorziening waar Thea 
sinds augustus 2019 op regelmatige basis verblijft en 
overnacht. Aangezien de dagen ervoor al berichten aan 
het doorsijpelen waren over de maatregelen in verband 
met covid-19, viel mijn frank (euro voor de jongere gene-
raties) direct. Thea was sinds de donderdagavond terug 
thuis. We stonden, zoals velen onder ons, voor de onmo-
gelijke keuze: ofwel volledig thuis ofwel in de leefgroep 
ZONDER bezoek. Mijn hart koos direct voor het eerste. 
Mijn verstand zette me direct weer met beide voetjes 
op de grond. Hoe krijgen we dit geregeld? Zowel papa, 
broerlief als ik moeten verder blijven werken. Aangezien 
ikzelf ook in de zorg werk, in een eerder kleine voorzien-
ing waar iedereen op elkaar moet kunnen rekenen om 
alles draaiende te houden, was het geen optie om zelf 
thuis te blijven. Ook voor de kinderen en de jongeren op 
mijn werk was dezelfde regeling van toepassing en het 
was fullhouse op het werk. 

Het enige haalbare alternatief was de hulp van oma 
en opa inschakelen. Maar ... konden we dit wel van hen 
verwachten, gezien hun leeftijd? Na dit toch wel grondig 
met hen te bespreken, beslisten we om Thea thuis te 
houden. Ze is al 21 jaar oud en dus geen kind meer, en 
ze heeft eigenlijk geen medische problemen. Oma en opa 
zorgen al vaak voor haar, en beiden zouden er erg verdri-
etig om zijn indien ze Thea niet meer zouden kunnen zien. 
Op dat moment beseften we al dat het medische risico 
niet opwoog, dat de mentale gezondheid van iedereen er 
meer zou onder lijden indien Thea niet kon thuisblijven.

Ondertussen zijn we een dikke twee maanden verder. 
Aanvankelijk zagen we een stralende Thea, net alsof ze 
wou aantonen ‘Kijk eens hoe flink ik ben, het gaat toch 
super met mij in huis!’ (Thea heeft een zeer lange aan-

passingsperiode achter de rug om te aarden in haar 
nieuwe voorziening en we hadden de indruk dat ze zich 
er eindelijk begon thuis te voelen.) Tijdens wandelingetjes 
stapte ze in die beginperiode flink mee. Ondertussen 
draait ze zich na een meter om om huiswaarts te keren, 
of legt ze zich languit op straat ... 

Bij oma en opa geniet ze met volle teugen van de ver-
haaltjes die opa vertelt en van de welness-sessies door 
oma.

Bij ons thuis verloopt alles ondertussen nogal chaotisch. 
Uit gaan werken, de opvang van Thea, en ondertussen 
ook nog grote werken in onze tuin ... We hoeven er geen 
tekeningetje bij te maken zeker? Ons terras is uitgebro-
ken, waardoor er een hobbelig parcours ontstond dat 
Thea ondertussen zonder problemen oversteekt, terwijl 
moederlief er telkens in slaagt om haar voeten om te 
slaan. 

We genieten van het samen zijn, maar de dagen zitten 
overvol. Soms komt een steekje jaloezie piepen als er in 
de media gesproken wordt over hoe lastig die verveling 
wel kan zijn. Verveling is een woord dat al vele jaren ge-
leden geschrapt werd uit ons woordenboek. Voor Thea is 
dit momenteel echter anders. Door het vele thuis zijn, het 
enkel met ons en met de grootouders contact hebben, 
ervaart Thea nu wat 'verveling' betekent.

Maar dan zie je die verschrikkelijke beelden op tv van 
mensen op intensieve, van begrafenissen in beperkte 
kring waardoor verdriet niet gedeeld kan worden, .... Wij 
mogen blijven genieten van elkaar! Maar toch ... hopelijk 
is die ganse periode vlug voorbij, want ze brengt veel 
leed. 

(Pascale)

Thea

12
dossier RETT & corona



13
dossier RETT & corona



Jana is van het begin van de lockdownperiode thuis. Zij 
gaat naar een dagcentrum, dus werden wij gelukkig niet 
voor de keuze gesteld: thuis opvangen of volledige lock-
down in de instelling voor enkele weken. Ik zeg 'gelukkig' 
want toen ik de berichten las midden maart van ouders 
die die keuze moesten maken, liepen de rillingen me over 
de rug. Ik snap de situatie volledig, maar het leek en lijkt 
me een verschrikkelijk moeilijke keuze. 

De eerste weken verliepen eigenlijk wel vlot. Jana is 
anders soms nog wel eens enkele weken volledig thuis, 
hoewel we dan normaal ergens in het zuiden aan een 
zwembad liggen. Dus ze vond het best wel fijn met z'n 
allen in ons kot. Ze babbelde met haar computer, stapte 
rond, at en sliep goed. Na een tweetal weken begon ze 
wel haar vrienden en begeleiders hard te missen. Ze 
vroeg de hele tijd naar hen, opnieuw en opnieuw. Maar 
verder was ze nog steeds wel blij.

We hebben dan even een videobelletje gehad met een 
van haar begeleiders, een andere stuurde een filmpje op 
en haar dagcentrum had een website gemaakt waarop 
ze nog meer filmpjes van haar mensen kon zien. Dat 
vond ze elke keer weer zeer tof. Als ze iemand zag die ze 
kende, zag je haar gezichtje opklaren. We hebben zelfs 
eenmaal een videogesprekje gehad met haar vriendje. 
De blije lach op beide gezichtjes was geweldig.

Ook de familie wordt hard gemist. Vooral dan het echte 
contact. We videobellen wel eens, maar dat vindt Jana 
toch niet helemaal hetzelfde. Het missen van haar 
mensen is voor Jana misschien wel het moeilijkste van 
heel deze lockdown. Het missen, en het wennen aan een 
nieuw normaal. Want na die makkelijke eerste weken 
kwamen er weken waarin ze het wat moeilijker had. Ze 
sliep veel, at heel weinig, was heel stilletjes, maar wel 
alert. Ze had in die periode ook enkele epileptische aan-
vallen. Het was voor haar precies een beetje zoeken naar 
een nieuwe sleur. Haar hele wereld was veranderd. 

Ik probeer voor haar een nieuwe dagelijkse routine 
in te bouwen, maar dat is niet altijd even makkelijk. De 
zussen zijn er ook nog, en Bart werkt van thuis uit, maar 
heeft soms een of twee dagen per week technische 
werkloosheid. Onze weken zien er nooit hetzelfde uit. Veel 
veranderingen steeds weer, en dat vindt Jana moeilijk. 

Als mama ben ik het gewend om op een dag meerdere 
petten op te zetten: die van mama, van kok, van vragen-
bank, van zoeker en vinder, van huishouder en opruimer, 
van verzorger en animator. Nu komen daar nog wat 
extra petten bij, de meer gespecialiseerde petten van 
kinesi therapeut, van orthopedagoog, van schooljuf, ... Dat 
begint na enkele weken door te wegen. Mijn rug speelt 
meer op dan anders, mijn schuldgevoel ook. Doe ik wel 
genoeg voor Jana? Bied ik haar genoeg uitdaging, aflei-
ding, entertainment? Ik probeer dagelijks haar spieren te 
rekken en te strekken. Maar ga ik daar wel ver genoeg 
in? Doe ik dit goed genoeg of is het eigenlijk te weinig 
en dus verloren moeite? Het gekke is, ik ga al 16 jaar 
elke maandag met haar mee naar de kine. Ik heb dus al 
wel duizend maal gezien hoe het moet. Zoals steeds is er 
een verschil tussen zien en zelf doen ...

Jana is nu voor haar dagbesteding volledig afhankelijk 
van ons. Als wij niets doen met haar, blijft ze gewoon in 
haar stoel zitten. Maar ik kan niet constant iets met haar 
doen, dus zijn er dagelijks wel momenten dat ze gewoon 
zit en wat rondkijkt. Hopla, weer schuldgevoel.

Ik doe mijn best, maar was toch zeer blij toen kinesiste 
Inge belde om te zeggen dat Jana weer eenmaal per 
week bij haar terechtkan. Meteen ook de proef voor 
Jana of zij een mondmasker wel ziet zitten, en die proef 
bleek positief: het maakt Jana niet veel uit om een 
mondmasker te dragen. Ze kijkt wel een beetje vreemd 
naar mij en naar juf Inge. Maar ook hier weer geldt: voor 
Rettjes zijn de ogen het belangrijkste.

(Cindy)

Jana
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Op dinsdag 10 maart is ons Lieke 
geopereerd. In Leuven hebben ze 
haar amandelen verwijderd en 
tijdens dezelfde narcose zijn haar 
tandjes verzorgd. En gelukkig. Er 
moesten al 12 van de 20 melk-
tandjes verzorgd worden. De ene al 
wat meer (ontzenuwen) dan de an-
dere. Dat is allemaal goed verlopen. 
Na een nachtje Leuven mochten we 
terug naar huis.

Die week is Lieke thuisgebleven van 
het dagcentrum, en ze is niet meer 
mogen teruggaan. 

In het begin was ik blij dat ik continu 
bij haar kon zijn, want ze heeft toch 
een goeie twee weken nodig gehad 
om te herstellen van haar aman-
delen. Omwille van het coronavirus 
kon ik ‘gerust’ bij haar blijven. Onze 
werkgever – tevens mijn vader 😉– be-
grijpt de situatie zeer goed. Ik mocht 
onmiddellijk overdag thuisblijven.

William kon gewoon verder blijven 
werken, met de nodige maatrege-
len natuurlijk. Als administratief 
medewerker blijven mijn taken 
wel doorlopen. We hebben kunnen 
afspreken dat wanneer William thuis-
komt, ik naar het werk vertrek. Op 
die manier is er steeds iemand thuis 
bij onze meisjes en blijven we allebei 
onze taken uitvoeren.

Maar ... ondertussen is de fun er wel 
af en hunkeren we naar het ‘nor-
male’ leven. Voltijds voor onze twee 
meisjes zorgen is toch wel zwaar. 
We hebben allemaal heel wat taken 
bijgekregen. Leerkracht, kinesist 
en logopedist zijn voor mij de drie 
belangrijkste en vermoeiendste extra 
taken in coronatijd. Ik heb nauwelijks 
het gevoel dat ik weet wat ik doe en 
modder maar wat aan. Binnenkort 
zal ik horen of ik mijn diploma krijg 
ja of nee😉.

Ondertussen heeft het dagcentrum 
van Lieke – de groep Het Zandman-
neke van dagcentrum De Witte Mol 
– contact met ons opgenomen met 
de vraag of ze kunnen helpen door 
een begeleidster aan huis te laten 
komen. Hier heb ik direct volmondig 
JA op geantwoord. Nu hebben wij 
iedere maandag en woensdag van 
9 tot 12 uur een begeleidster in huis 
die zich volledig focust op Lieke (en 
ze neemt Siene er graag bij) en mij 
verplicht om iets anders te gaan 
doen. Dat betekent zoveel voor 
mij! Zij neemt de tijd om Lieke een 
uitgebreid snoezelbad te geven, een 
cake te bakken, te knutselen, haar 
been- en voetspalkjes aan te doen 
en haar op de staplank te zetten, ... 
En mama mag lekker uitrusten of 
iets anders doen.

Gelukkig kunnen wij ook op moeke 
rekenen. Daar mag Lieke al eens 
blijven slapen en soms ook eens een 
dagje verblijven. Op zo'n dag gaat 
mijn volledige aandacht naar Siene, 
dan doen wij samen leuke dingen.

Het is een zeer vermoeiende 
periode, waarbij we gelukkig veel 
steun krijgen. Maar als iemand mij 
nog eens zegt: ‘komaan, nog effe 
door bijten,’ dan denk ik dat ik hem 
of haar zelf doorbijt😉.

Het is in deze periode natuurlijk niet 
enkel kommer en kwel. Maar wij 
moeten als ouders op dit moment 
zoveel taken vervullen, dat ik dikwijls 
het gevoel heb dat de taak van 
‘mama zijn’ er een beetje bij inschiet. 
Ook is er nu heel weinig tijd voor 
zelfzorg en me-time. En dat blijkt nu 
wel erg duidelijk een belangrijk iets 
te zijn. 

Het is goed te weten dat deze 
periode een einde kent en dat er 
mooi weer aankomt. We hebben iets 
om naar uit te kijken. Wanneer we 
eenmaal daar zijn, zullen we alles 
ook opnieuw snel vergeten. En zo 
blijven we doorgaan, sterker dan we 
denken en moe(dig)er dan we ons 
ooit konden inbeelden.

(Hanne)

Lieke
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Deze nare coronatijd blijf ik onwennig en bizar vinden. 
Plots je vrijheid ontnomen worden en zoveel regels opge-
legd worden, dat doet toch iets met een mens. Zo voelt 
dit toch aan bij mij.

Qua zorg is er voor mij niet veel veranderd. Doordat Tes-
sa geen volledige dagen naar school gaat, is ze anders 
ook veel thuis. De periode nu is zoals een schoolvakantie. 
Tessa is meestal vrolijk en ze houdt van dit rustige tempo. 
Met het mooie weer zit ze graag op het terras. Natuurlijk 
mist ze wel haar kinesitherapie, maar die zal gelukkig 
binnenkort weer opstarten. Bijna dagelijks maak ik een 
kleine wandeling met Tessa. We rusten halverwege even 
uit op een bankje (al mag dat niet😉) en keren dan terug
naar huis. Op die manier krijgt ze toch wat beweging. Ze 
is het al goed gewoon en ze vindt het zelfs leuk.

Deze nare tijd heeft ook positieve bijwerkingen voor 
ons. We leven minder gehaast en kunnen meer genieten 
(vooral door het mooie weer). Alain heeft een maand 
niet kunnen werken, daardoor heeft hij eindelijk ook eens 
de tijd gehad om te genieten met het gezin. We hebben 
lange wandelingen gemaakt met Tessa in de rolstoel, we 
zijn met de rolstoelfiets gaan rijden, en ook lekker niets-
doen stond regelmatig op het programma.

Laura moet dit schooljaar niet meer naar de universiteit. 
Het is zwaar en niet gemakkelijk om als eerstejaars-
student op deze manier te werken. Het voordeel is dat 

ze geen tijd meer verliest om op en af met de trein 
naar Gent te reizen. Ze heeft voor het eerst tijd om wat 
meer te genieten. Ze kan af en toe samen met ons op 
het terras zitten, gaan wandelen, …

We zijn in deze periode voor het eerst met Tessa in het 
centrum van Brugge gaan wandelen. Dat is anders niet 
mogelijk met de rolstoel in de grote drukte.

Al genieten we ervan om minder gehaast te leven, toch 
zullen we allemaal blij zijn dat het voorbij is. We vinden 
het hartverscheurend voor de ouders die hun kinderen 
niet kunnen zien omdat ze in een voorziening zitten. Wij 
missen vooral onze familie aan de kust en onze vrienden. 
Geef ons maar ons oude leven terug, ik neem het haas-
ten er met plezier opnieuw bij.

(Peggy)

Aanvulling 28 april
Vandaag is de kinesist voor de eerste keer weer geweest 
voor Tessa. Het was raar voor haar om de kinesist met 
een mondmasker en witte schort te zien en niet te mo-
gen knuffelen. Tessa's schouders zaten heel vast en haar 
uithoudingsvermogen was sterk verminderd. Dat is het 
resultaat van zes weken geen therapie te krijgen in deze 
coronatijd. Momenteel mag de kinesist maar één keer 
per week komen, wat natuurlijk te weinig is, maar het is 
toch al een begin.

Tessa
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Sinds begin januari is Emma afwisselend thuis en in 
haar klasje geweest wegens gezondheidsproblemen. 

Kort voor de lockdown beslisten we om haar ‘even’ thuis 
te houden. Zo konden we haar de nodige rust bieden en 
de medicatie zo goed mogelijk afstemmen. 

Toen het nieuws kwam dat haar dagverblijf tijdelijk de 
deuren sloot, vond ik dat niet zo erg. Ik wilde haar vooral 
dicht bij mij. De bus, de klas, de therapiemomenten, … 
alles was teveel. 

De weken vorderden en met Emma ging het niet bepaald 
beter. Dat begon me toch wel parten te spelen, zowel 
mentaal als lichamelijk. Daar waar ik de zorg voorheen 
een stuk uit handen kon geven, kon dat nu niet meer. 
De hele dag heffen en tillen begint z’n tol te eisen. Het is 
niet bepaald de meest prettige periode, maar ik ben ook 

wel dankbaar. Dankbaar dat ik tijdens de moeilijkste 
momenten zo dicht bij mijn dochter kan zijn. Dankbaar 
dat ik ook heel dicht bij broer Jules kan zijn. 

Aanstaande maandag opent Het Veer, Emma’s dagver-
blijf, opnieuw de deuren. Na heel lang nadenken beslisten 
we om Emma voorlopig maar twee dagen in de week te 
laten ‘proberen’. Indien het lukt, kunnen we stilaan opbou-
wen. Indien het niet lukt, blijft ze nog langer thuis, maar 
dan moeten we dringend bekijken of ze haar therapieën 
aan huis kan krijgen. 

Wat een intens jaar al tot hiertoe. 

Laat ons hopen dat het voor iedereen de goede kant 
mag uitgaan!

(Katrien)

Emma G.
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Wat zijn we toch allemaal in snelheid gepakt door het 
coronavirus! We hoorden van een lockdown in de Chi-
nese miljoenenstad Wuhan. De besmette mensen werden 
in quarantaine geplaatst en de situatie leek onder con-
trole, want de Chinese autoriteiten gaven weinig slacht-
offers toe. Het was een ver-van-ons-bed-show aan de 
andere kant van de wereld. 

Daar dacht covid-19 echter anders over. Het reisde 
gewoon vanuit die broeihaard de wereld rond. Eerst was 
Noord-Italie aan de beurt, dan ging het via de skiërs naar 
de rest van Europa. En vervolgens naar New York en 
naar alle andere staten van Amerika. Zo gaat het nog 
verder de hele aardbol rond. Over een ervaren wereld-
reiziger gesproken …

Zelf heb ik een griepvirus gehad in februari: een week 
zwaar en droog hoesten, geen eetlust, verschillende 
dagen niets waard en zelfs twee kilo afgevallen. Mijn huis-
dokter zei dat het niet het coronavirus kon zijn, dat was 
nog niet in het land. Ik ben daar toch niet zo zeker van, 
want zoals ik al zei: we zijn allemaal in snelheid gepakt.

Ineens werd beslist dat bijna alles op slot moest: res-
taurants, cafés, winkels en scholen. Drie weken voor 
de paasvakantie, dus vijf weken in totaal geen school. 
Hoe ga ik dit overbruggen met Bo, die zo graag naar 
de school gaat? Die vijf weken werden er ondertussen 
al negen. Volgende week maandag, op 18 mei, gaan 
de scholen met mondjesmaat weer open. Maar niet de 
school van Bo, omdat ze de veiligheid van de kinderen 
niet kunnen garanderen. Ik ben vandaag, op 15 mei, 
gaan polsen bij Terbank in Leuven of ik Bo toch niet 
enkele keren kan brengen, want ze mist haar juffen en 
de andere kinderen. Ze hebben nog een paar plaatsen 

in de opvang gevonden waar haar juf aanwezig zal zijn. 
Joepie! 

Al die schoolloze dagen in ons kot zijn al bij al nog zeer 
goed meegevallen. Het was dikwijls prachtig weer met 
vollenbak zon. De activiteiten die we normaal maar een 
of twee per week doen, doen we nu dagelijks. Zo gaan 
we bijna elke dag wandelen in het bos. We lenen dan 
telkens de hond van de buren. Bo wandelt liever op die 
manier, en de hond kruipt niet de kast op na de zoveelste 
wandeling. We zwemmen ook veel. De verwarming van 
het zwembad werd al begin april opgestart, Bo geniet 
ervan om met haar voeten in het water te zitten. Ze 
heeft ook al met haar zwembandjes gedobberd in het 
warme water. Fietstochten waarin ze achter de fiets in 
een kar zit, vindt ze geweldig. Ze staat te popelen om als 
een prinses plaats te nemen in haar koets. 

Maar Bo mist wel de sociale contacten. Haar juffen heb-
ben filmpjes gemaild waarop ze zingen of gek doen. Bij 
het bekijken van die filmpjes raakt Bo bijna in extase. Ze 
kan minuten met een ‘big smile’ kijken naar de postkaart 
met een groepsfoto van haar klasgenoten en de foto’s 
van haar juffen en meester. 

De scholen moesten dicht, zo ook het vakantiehuis dat 
ik uitbaat (trumpethouse.com). Zodoende had en heb ik 
genoeg tijd om mij bezig te houden met Bo. Het motto 
‘blijf in uw kot’ was al een beetje van toepassing voor de 
coronacrisis, want met een Rett meisje buitenshuis gaan 
is niet altijd evident. Daarom heb ik ons kot de invulling 
van een vakantieplek gegeven, zodat we het niet nodig 
hebben om altijd weg te moeten.

(Paul)

Bo
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Veel mensen zeggen: we zitten in hetzelfde schuitje, 
maar zo is het niet! We zitten in dezelfde storm maar niet 
in hetzelfde schuitje.

Op donderdag 12 maart bracht ik Phara terug naar 
Rozenweelde. Diezelfde dag kregen we het nieuws dat 
Rozenweelde in lockdown ging tot en met 19 april! (Een 
maatregel die later verlengd werd.) Het nieuws kwam 
binnen, maar drong niet onmiddellijk tot ons door.

De weken passeerden, iedereen binnen het gezin moest 
zijn weg zoeken, voor de ene ging dit al vlotter dan voor 
de andere. Leren leven met elkaars fouten en gaven, 
verdraagzaamheid is het sleutelwoord.

In de tweede week van de paasvakantie was er eventjes 
een sprankeltje hoop dat een van ons Phara zou mogen 
opzoeken. Dit werd heel vlug van de tafel geveegd. We 
hadden hiervoor begrip, als dat voor haar een optimale 
bescherming betekent.

Op maandag en vrijdag zien we Phara via de videochat. 
Soms is ze blij, maar heel vaak snapt ze het allemaal niet 
zo goed. De medewerkers van de leefgroep laten ons 
weten dat Phara welgezind is. Ze eet en drinkt goed en 
lacht veel, allemaal tekens dat het goed gaat met haar. 
De vaste structuur van de leefgroep biedt haar een 

houvast. Dat zijn allemaal dingen waar we ons heel 
hard aan optrekken. Tussendoor krijgen we foto’s van 
een welgezinde meid.

Op 22 april mocht ik op raambezoek, Phara keek steeds 
heen en weer naar mij en naar haar verzorgster, wat 
volgens mij voor verwarring zorgde. Ik heb me sterk 
gehouden, maar toen ik op de terugweg was, liet ik mijn 
tranen de vrije loop. We hebben besloten om niet meer 
op raambezoek te gaan en het contact via de videochat 
te laten verlopen.

Ten huize Dakhlaoui-Hatse werd er nog nooit zoveel 
geschilderd en getekend, allemaal tekeningen voor Phara 
en de kinderen uit de leefgroep. Ook de verzorgers ver-
geten we niet. Om hen een hart onder de riem te steken, 
bezorgen we hen wat lekkers.

Het is bij momenten heel lastig omdat er nog geen 
streefdatum is vastgelegd door de overheid voor het ver-
soepelen van de maatregelen. We bijten dus nog eventjes 
op onze tanden. De knuffels, massages, wandelingen en 
fietstochtjes zullen nadien extra intens zijn!

Phara, we love you!

(Mama, papa, Jarne & Syrah)

Phara
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Als een stil, onbekend, toch wat angstaanjagend en 
venijnig beest kwam covid-19 onze kant oprukken. 
We spraken bijna nergens anders over, we hoorden 
bijna niks anders en we zagen zo goed bij anderen 
wat ons weldra te wachten stond. Kroniek van een 
aangekondigde quarantaine … En toch voelde het nog 
onverwacht snel. Voor we het goed beseften, waren we 
allemaal thuis. Dag en nacht. Om te werken, te genie-
ten, te lachen, te zorgen, altijd samen te zijn.

Wij genoten. Het voelde als terug naar de kern. Het 
leven vertraagde. Zelfs al bleef iedereen zijn ding doen. 
Er moest veel minder. Er kon veel meer, alhoewel er 

minder mocht. We waren op elkaar aangewezen. We 
aten veel vaker samen, praatten veel meer, maakten 
zelfs TikTok-filmpjes. Wie had dat ooit gedacht 😉. En
Lotte, die op zich minder variatie in haar activiteiten 
had, die genoot, straalde en lachte. Je zag haar ons 
altijd-samen-zijn drinken met volle teugen. Zij voelde 
zich overduidelijk goed in onze cocon. 

De eerste weken – klinkt raar om te zeggen in deze 
tijden – genoten wij alle vijf van die verplichte quaran-
taine. Van die overdosis samen-zijn. Wij wandelden 
veel. Maakten dansjes en liedjes. Altijd met Lotte in het 
middelpunt, of Lotte toekijkend op de eerste rij. We 

Zalige quarantaine. 
      Zware quarantaine.

Lotte

20
dossier RETT & corona



Zalige quarantaine. 
      Zware quarantaine.

zagen de mooiste interactie tussen onze drie kinderen. 
Anna en Wies trakteerden Lotte op knuffels, aandacht, 
grapjes, liedjes, kusjes en nog meer knuffels. Je voelde 
hun sterke band nog intenser worden. En toch was er 
altijd dat dubbele gevoel. 

Wij misten de gedeelde zorg. Wij beseften meer dan 
ooit dat 24/24 7/7 zelf voor Lotte zorgen zwaar is. 
Heel zwaar. Elke week zelfs nog zwaarder. Wij werden 
met onze neus op de feiten gedrukt. Wij hielden de zorg 
in ‘normale’ tijden vol dankzij het kunnen delen van die 
taak. Overdag gaat Lotte naar school. Een of twee keer 
per week blijft ze er ook slapen. En dat viel nu volledig 
weg. Dat kwam nu volledig op onze eigen schouders 
terecht. Terwijl ook het werk doorging. En al de rest. 
Wij beseften meer dan ooit hoe belangrijk Het Wijland 
en De Luwte in ons leven zijn. Dankzij hen, dankzij hun 
warme, kundige en creatieve zorgen, houden wij de 
onze vol. 

Maar we prezen ons gelukkig dat we Lotte bij ons had-
den. We konden ons het verscheurde gevoel van zij die 
hun kind niet bij zich hadden, en het ook niet mochten 
bezoeken, amper voorstellen. 

En zo genoten wij van de eerste weken, ondanks de 
zware zorg die bij momenten heel erg woog. Maar twee 
weken geleden veranderde alles. Lotte kreeg veel meer 
epilepsie, had bij momenten veel pijn, was ongelooflijk 
onrustig. En dan begint de ellendige zoektocht naar wat 
er aan de hand is. Een zoektocht die vooral draait om 
dingen uitsluiten. Zowel de huisdokter als het multidis-
ciplinair team in Leuven konden allerlei pistes uitsluiten, 
maar niemand kon ons zeggen wat er wel aan de hand 
was. En wat we dus konden doen om Lotte meteen te 

helpen. Het werd voor de zoveelste keer een uitpro-
beren van medicatie, van dosissen aanpassen. Je kon 
weer niet anders dan troosten en bij momenten mee-
huilen. 

Op zo’n momenten duren die 24 uur, elke dag opnieuw, 
heel erg lang. Op zo’n momenten besef je dat je nor-
maal gezien niet elke huilbui, aanval of onrust zelf ziet 
en hoort. Er gebeurt ook veel op school, waar wij geen 
getuige van zijn. Maar nu beleven wij elke minuut die 
Lotte afziet machteloos met haar mee. En dat vreet. 
Dat sloopt. Ook voor Anna en Wies. Hun rugzakje wordt 
weer wat zwaarder. Alhoewel Anna zonet nog zei hoe 
blij ze was met ons handjevol. Met ons vijvekes dus. En 
dat maakt alles weer schoner. Dat geeft energie voor 
de volgende dagen. Dat doet ons geloven dat wij hier 
samen wel doorkomen. En dat voelt Lotte overduidelijk. 
Wat telt is dat Lotte zich snel weer beter voelt. Want 
ze was zo gelukkig. Laat haar maar snel weer verder 
genieten en verliefd zijn op de mensen rond haar. 

Wij voelen ons wat schuldig om dit zo open toe te 
geven, maar wij zijn heel erg blij, noem het gerust 
opgelucht, dat Lotte vanaf volgende week weer een of 
twee dagen per week naar Het Wijland mag. Die aflos-
sing van de wacht voelt als de beste traktatie, als de 
grootste hulp. En tegelijkertijd als het doorbreken van de 
warme cocon waarin we nu al bijna tien weken leven. 

Dit is een periode die wellicht nooit meer terugkomt. 
En dat stemt ook wat weemoedig. Want het was intens. 
Het was terug naar de kern. De kern van en met ons 
vijvekes. Met Lotte in de hoofdrol. Altijd en overal.

(Els)
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Begin maart 2020
Corona sluipt ons land binnen. Een ‘griepje’ wordt ons 
verteld, waar vooral oudere personen erg van afzien 
en overlijden. We maken ons weinig zorgen, het zal wel 
meevallen.

12 maart 2020
Er wordt in het nieuws gesproken over handen wassen 
en ontsmetten, over afstand houden, over mondmaskers 
voor verzorgend personeel en de isolatie van corona-
patiënten. We zijn dit al wat gewoon doordat ik in een 
ziekenhuis werk.

Ik ben nog aan het werk, wanneer ik plots een telefoon 
krijg van het rusthuis waar mijn mama woont. Omwille 
van het oprukken van corona wordt het rusthuis in ‘lock-

down’ gezet, een term die we nog vaak zullen horen in 
de daaropvolgende weken. Het is normaal dat ze de ou-
deren beschermen, aangezien zij een groot risico lopen.

Eén uur later volgt een bericht dat ons leven doet 
daveren op zijn grondvesten. De instelling waar Lisa in 
de week verblijft laat ons weten dat ook zij in lockdown 
gaan, en dit meteen en voor vijf weken, tot het einde van 
de paasvakantie. Plots komt corona héél dichtbij en raakt 
ons in ons dierbaarste bezit …

Wat nu???
De schrik slaat ons om het hart, we weten even niet wat 
we nu moeten doen. Lisa mag naar huis, maar mag dan 
niet meer terug tot na 19 april. Dat is vijf weken!!! Ik werk 
zelf in een ziekenhuis en kan dus geen vijf weken thuis 
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blijven. Sven werkt als vrachtwagenchauffeur. Moet hij 
verlof zonder loon nemen? Zal het na vijf weken gedaan 
zijn? Is Lisa veiliger in lockdown dan thuis? Kunnen wij dit 
aan? Kan Lisa dit aan? 

Je kan je niet voorstellen wat dat met een vader, moeder 
en zus doet. VERDOMDE CORONA zeg ik op een bepaald 
moment. Ik kan wat vroeger naar huis en ook papa is 
op tijd, zodat we nog even bij Lisa op bezoek kunnen om 
haar nog eens goed te knuffelen. Zus is ziek (geen co-
rona) en kan niet mee. We proberen ons sterk te houden 
en niet teveel te laten merken dat we het lastig hebben 
om haar te zien, wetende dat dit het laatste lijfelijke 
contact is voor minstens vijf weken. 

Wanneer we de deur van de leefgroep sluiten, dringt het 
besef tot ons door dat dit wel eens heel zwaar zou kun-
nen worden. We hebben geen andere keus.

Eerste weekend van de lockdown
Vrijdag de 13de brengt dit keer echt ongeluk. Geen Lisa 
ophalen in de leefgroep om aan het weekend te starten. 
Geen kine die langskomt op vrijdagavond. Geen hippo-
therapie op zaterdagmorgen waar Lisa zo van kan genie-
ten. We moeten niet vroeg opstaan voor de verzorging 
door de thuisverpleegkundigen, we kunnen uitslapen. Ik 
was liever wel om 7.30 uur opgestaan!!! Alles is anders 
en we kunnen het moeilijk bevatten. We maken er het 
beste van.

21 maart 2020
Het waren tien helse dagen. Op het werk dringt ook 
stilaan het besef door dat we met iets serieus te maken 
hebben. Er moeten heel wat maatregelen genomen 
worden om onze dagzaal oncologie verder te laten 
draaien. We worden overladen met nieuwsberichten en 
corona is nog het enige gespreksonderwerp. 

Ondertussen hebben wij onze dochter nog niet kunnen 
zien. Ik dring aan op de mogelijkheid om te Facetimen, 
maar het duurt 10 dagen vooraleer dit in orde is. Tien 
LANGE dagen! Ik weet dat ik lastig doe en de leefgroep 
stalk met mijn vraag, maar ik wil Lisa zien. Ik wil vooral 
weten of ze het goed stelt en of het lukt voor haar. 

Vandaag kunnen we EINDELIJK videobellen! Het is een 
geruststelling om te zien dat Lisa er ok uitziet en dat ze 
het leuk vindt om ons te zien. We zullen er moeten aan 
wennen om haar vanaf nu tweemaal per week op deze 
manier te kunnen zien.

De was doen we het liefste zelf om de leefgroep wat te 
ontlasten. We moeten alles in een zak en dan nog eens in 
een zak stoppen en die dan aan de deur van de instel-
ling leggen. Daarna worden de spullen nog 24 uur apart 
gehouden vooraleer Lisa ze kan gebruiken.

Ik hoop dat alles zal lukken. We weten niet hoe het op 
het werk zal evolueren. Zullen we op onze dienst kunnen 

blijven? Moeten we op een coronadienst gaan werken? 
Moet ik weer weekends en vroege en late shifts werken? 
Wie zal het zeggen. Zal Sven verder kunnen blijven 
werken? We hopen op het beste en proberen niet te ver 
vooruit te kijken. We trekken ons op aan de momenten 
dat we kunnen chatten met Lisa en hopen dat deze hel 
snel voorbij zal zijn.

Pasen 2020
Ik heb vijf dagen vrij, tot en met de woensdag na Pasen. 
Normaal zou Lisa nu ook vijf dagen thuis geweest zijn. In 
het begin van deze crisis speelde ik nog met het idee om 
haar naar huis te halen en desnoods de donderdag en 
de vrijdag thuis te blijven in onbetaald verlof. Ondertus-
sen beseffen we al dat deze crisis nog niet voorbij is en 
dat de lockdown nog langer zal duren. 

Het wordt een vreemd weekend. Normaal staan er 
chocoladefiguren en paaseieren op tafel als Lisa gewas-
sen en verzorgd naar beneden komt. Dit jaar heb ik er 
geen zin in. Het is geen Pasen. In de dagen dat ik thuis 
ben, heb ik weinig zin om iets te doen. Gelukkig hebben 
we mooi weer waardoor we wat afleiding kunnen vinden 
in het wandelen met de hond en fietsen.

15 april 2020
De veiligheidsraad heeft beslist dat men vanaf morgen 
op bezoek mag in woonzorgcentra en in instellingen. 
JOEPIEEEEE is mijn eerste reactie, maar al snel sta ik 
weer met beide voeten op de grond. De realist en de 
verpleegkundige in mij zeggen dat dit niet klopt, dat het 
te vroeg is. De leefgroep van Lisa is nog coronavrij en 
de andere cijfers zijn nog verre van gunstig. Het zou niet 
verantwoord zijn om nu op bezoek te gaan. Die conclusie 
trekken Sven en ik direct. We dringen niet aan op een 
bezoek, hoezeer we dat ook zouden willen. De regeling 
wordt door de regering heel snel weer ingetrokken …

We krijgen wel de mogelijkheid tot een raambezoek. 
Dat is voor ons echter geen optie. Lisa zou dit moeilijk 
kunnen plaatsen en ze zou het raar vinden dat we niet 
dicht bij haar komen. De chatsessies verlopen goed, Lisa 
geniet ervan om ons te zien. Wij zien dat ze het goed 
stelt en dat geeft moed om door te zetten.

Eén keer liet ze haar lip hangen en rolde er een traan 
over haar gezicht. Daar zit je dan aan de andere kant 
van het scherm … Je kan haar niet troosten of aanraken. 
Je moederhart ziet af. Gelukkig kon de opvoedster voor 
wat verstrooiing zorgen.

24 april 2020
De veiligheidsraad spreekt weer over het versoepelen 
van de maatregelen. Er wordt over veel gesproken, maar 
NIET over de instellingen. Wat zal het worden? Wanneer 
kunnen we op bezoek? Zullen we Lisa zien op moeder-
dag? Moeten we wachten tot haar verjaardag op 19 
juni? Is 8 juni een nieuwe datum om naar toe te leven? 
Nog eens zeven weken ...
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29 april 2020
We weten nog niet veel meer over wat de versoepeling 
zal inhouden voor de instellingen en voor Lisa en ons 
gezin. Tot nu toe blijft de instelling coronavrij en dat is 
voor ons een grote troost. We hebben een goede keuze 
gemaakt op 12 maart, hoe moeilijk het op dat moment 
ook was. We zijn blij dat we allebei verder hebben kunnen 
werken waardoor de weken al bij al snel voorbijgingen. 
Sven heeft beslist om zich niet meer te scheren totdat 
Lisa terug thuis is. Het baardje staat hem wel, maar een 
baardtrimmer zal nu wel aan de orde zijn, aangezien we 
nog geen vooruitzichten hebben …

We stellen ons erop in dat we vanaf 8 juni Lisa misschien 
weer naar huis kunnen halen en dat we haar verjaardag 
SAMEN zullen kunnen vieren. De cijfers zijn in ieder geval 
aan het beteren. Net nog contact gehad met de instel-
ling en er wordt morgen vergaderd om de mogelijkheid 
tot bezoek te bespreken. We hopen dus dat we snel iets 
zullen horen vanuit de instelling en ondertussen kijken we 
uit naar ons volgende chatmoment met Lisa.

1 mei 2020
Ondertussen weten we wel iets meer over de ver-
soepeling van de maatregelen. En dat is in één woord 
gezegd NIETS! De economie en de bedrijven mogen weer 
draaien, wij blijven ter plaatse staan. Het blijft bij een 
raambezoek of een bezoek met ‘social distance’. Probeer 
dat maar eens aan Lisa te verkopen, dat wij als ouders 
daar komen maar haar geen knuffel geven. Niet omdat 
we dat niet willen, maar omdat het niet mag. VERDOM-
DE CORONA! Hopelijk kunnen we uitkijken naar 8 juni, 
en naar haar verjaardag op 19 juni. Als ze dan nog niet 
versoepelen … Ik sta NIET in voor de gevolgen!

10 mei 2020, moederdag
Het is een rare dag vandaag. Andere jaren is dit een 

moment om naar uit te kijken, nu een dag met een 
groot gemis. Met de woorden van Manu Keirse: ‘Geen 
kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist’. Zus 
Hanne liet een juweeltje maken, een hart met hun twee 
namen op. ‘Allerliefste mama, deze ketting is speciaal 
voor jou zodat we altijd dicht bij jou zijn, wat er ook 
gebeurt. X We zien je graag. Hanne en Lisa’ Wat heb ik 
toch een lieve dochter!

Gelukkig is het vandaag ons moment om te chatten en 
zie ik Lisa toch op het scherm van de laptop. Cadeautjes 
werden reeds deze week meegegeven door de leefgroep. 
Allemaal mooie dingen, maar wat mis ik nu die ene knuf-
fel. We mogen onze bubbel vergroten en spreken af met 
mijn zus en schoonbroer, waardoor deze dag toch nog 
een ‘mooie’ dag wordt. 

Buiten raast de wind, even hard als mijn frustratie bin-
nenin. Kon die corona maar wegwaaien met de wind 
mee. Gisteren mochten we eindelijk onze nieuwe wagen 
ophalen, nu maar hopen dat we de lift voor Lisa snel 
kunnen testen. We hopen zo hard dat we haar op 19 juni 
op haar 20ste verjaardag zullen kunnen zien, of beter 
nog, eens naar huis kunnen halen. HOOP DOET LEVEN!

Eén ding valt mij sterk op: mensen met beperkingen 
worden weinig tot niet genoemd worden in deze ganse 
coronacrisis. Dat geeft ons als ouders en mantelzorgers 
een wrang gevoel. Dagelijks vechten we voor de rech-
ten van onze meid, maar blijkbaar worden we te weinig 
gehoord, zoals nu nog eens bewezen wordt in volle crisis. 
We gaan echter dapper door en geven niet op!

'We oeden oes an ‘t ges!'

(Sven, Griet, Hanne 
en Lisa vanuit de lockdown)
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Aanvulling 20 mei
Een 😉eerste versoepeling van de maatregelen! Alle kin-
deren en opvoedsters werden vorige week getest en 
waren negatief. Daarop heeft de instelling besloten dat 
de kinderen naar huis mogen op volgende voorwaarden: 
minstens 14 dagen aan een stuk thuis blijven, net voor 
ze terug gaan moeten ze getest worden, daarna negen 
dagen quarantaine ... Als de eerste test negatief is, mag 
Lisa na twee dagen wel terug in de tuin van de leefgroep. 
Als de tweede test ook negatief is, mag ze volledig terug 
in de leefgroep. We hebben het kunnen regelen met 
gepland verlof van mezelf, een paar dagen dat Hanne al-
leen voor haar zus zorgt, en Sven die van het werk twee 
dagen verlof mocht nemen na Pinksteren. Op die manier 
komen we net aan 14 dagen! Gelukkig, anders was alles 
bij het oude gebleven. 

Het is een begin. Hopelijk blijft alles goed en kunnen we 
stilaan terugkeren naar het oude. Wij zijn vandaag alvast 
super content! Toen we Lisa gingen ophalen, brabbelde 
ze er vijf minuten aan een stuk op los. Lang geleden dat 
we dat hoorden ...

We hadden niet durven hopen dat er toch zo snel 
iets ging veranderen. Dachten dat we zouden moeten 
wachten tot 8 juni. Zo zie je maar, wanneer je het niet 
verwacht ... Hopelijk blijft het bij die ene keer en moet 
niemand ooit nog zoiets meemaken.
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Vrijdag 13 maart. Onze papie is jarig, hij wordt 
vandaag 84 jaar. De taart staat al klaar in de frigo. 
We zijn allemaal uit werken. Ergens is er een beest 
dat corona heet, maar het zit ver en wij zijn niet gaan 
skiën, dus blijft het ver, denken we. 

Tot plots de telefoon gaat. Het dagcentrum meldt dat 
Joke 37,5°C  heeft en onmiddellijk het dagcentrum 
moet verlaten. Mama is op haar werk, en met haar 
ook de auto om Joke te vervoeren. Maar dat is geen 
‘avance’. Er is zachte maar onmiskenbare dwang en 
lichte paniek: Joke moet naar huis, en wel nu! Een 
volgend bericht stelde me een beetje gerust: Joke zag 
er niet ziek uit en vond de extra luxe om opgehaald te 
worden wel leuk. Toen nog wel.

Slik. Met dat telefoontje kwam die corona plots toch 
wat dichterbij. Ik werk bij een tandarts en weet niet 
wie daar wat onder de leden heeft. Met een klein 
hartje hebben we die avond een halve taart bij mamie 
en papie aan de deur gezet. We zijn flink naar ‘ons 
kot’ gegaan, we wilden uiteraard geen risico lopen.

De volgende dag: thuisverpleging met handschoenen 
en mondmaskers aan, en het bericht dat het dagcen-
trum gesloten werd. Corona, dat zo veraf leek, kwam 
onverwacht heel dichtbij. Voor ons was het al verwar-
rend en ging het al snel, laat staan hoe Joke zich voel-
de en hiermee moest omgaan. Ikzelf kreeg het advies 
van de dokter om thuis te blijven van het werk 
(verhoging maar geen koorts, hoofdpijn, …) We waren 
heel oplettend, gelukkig bleek het achteraf loos alarm.   

Vanaf die dag, de hele week die volgde, kregen we 
geen enkele blije blik meer van Joke, geen lach, geen 
warme fonkeloogjes. Ze was in zichzelf gekeerd en 
had zelfs regelmatig tranen in de ogen. Ze zei ’s 
morgens met de Tobii: 

Ik ben klaar 
Mee met de bus

Dinsdag 17 maart, Joke's verjaardag. Ook deze is in 
mineur verlopen. We maakten haar lievelingseten, 
haalden taartjes bij de bakker, gaven heel veel 
aandacht, ... Helaas, niets mocht baten. Zelfs de 
cadeautjes brachten weinig afleiding. We kregen een 
enkele glimlach toen we haar met een mondmasker 
en kroon versierden. 

Dit ging zo nog een hele tijd door. We probeerden veel 
met Joke bezig te zijn: we gingen wandelen, ze kreeg 
een volledige manicure, we bakten taarten (bijna om 
de dag), maar niets hielp (of toch niet voor lang).

Tot we iets op Facebook plaatsten en er veel begelei-
ders van het dagcentrum reageerden. Plichtbewust ga 
ik dan bij Joke (op onze vaste plaats voor belangrijke 
gesprekken, het toilet) alles voorlezen. Sinds ze met de 

RETT familie

Neen, Joke, je bent niet stout geweest!
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Neen, Joke, je bent niet stout geweest!
Tobii praat, kan ze soms heel heftig reageren als ze 
haar gevoelens wil uiten. Ze spant zich dan volledig 
op, ze trilt en maakt boze geluiden. Dit komt zowel bij 
blije gevoelens voor als bij jaloerse of bij boze gevoe-
lens. Bij het voorlezen van de gesprekken van haar 
begeleiders, reageerde ze op die heftige manier. Toen 
dacht ik: ‘Hey! Een trigger! Daar moet ik iets mee 
doen’. Ik stuurde de begeleiders een berichtje op 
Messenger met de vraag of ze het zagen zitten om 
een filmpje te maken voor Joke, omdat ze niet goed 
in haar vel zat. We kregen enkele filmpjes, en één 
begeleidster wou de volgende dag Skypen met Joke. 

Ik vertelde haar: ‘Joke morgen om 14 uur heb ik een 
verrassing voor je! Je moet klaarzitten en een leuke 
trui aanhebben ;)’ Zo gezegd, zo gedaan! Het tele-
foontje kwam binnen, maar ook daarop gaf Joke 
geen reactie. De moed zakte mij in de schoenen en ik 
kreeg wat beschaamde kaken. Ik probeerde van alles, 
maar het plan leek nog maar eens niet te slagen. 
Gelukkig was het een hele lieve, begripvolle en 
geduldige begeleidster. Na een tijdje lukte het haar 
om Joke te laten ontdooien! 

Toen kwam het hele probleem aan het licht: Joke 
dacht dat ze gestraft was, dat ze iets fout gedaan had 
en niet meer terug naar De Branding mocht. En nog 
erger, dat ze terug zou moeten naar het vorige 
dagcentrum! Had ik haar maar een paar keer vaker 

het verhaal verteld over het beest corona dat zwakke 
mensen sneller ziek maakt, zoals Joke die het Rett 
syndroom heeft en oma die oud is, mamie die een 
hartoperatie ondergaan heeft, ... Dat is een werkpuntje 
voor de toekomst. Ook ik begrijp niet alles in één keer, 
iedereen heeft herhaling nodig, ook Joke.

Nadat het probleem uitgeklaard was, kwam er ruimte 
om de leefgroepgeheimen te onthullen: die ene 
begeleidster verstopte Joke wel eens in het washok, 
zodat de anderen haar niet kon vinden. Hier moest ze 
hartelijk om lachen, en er werden plannen gesmeed 
tegen de tijd dat ze allemaal weer terug kunnen gaan.

Onze vertrouwde Joke was er weer! Eindelijk! En 
meer nog, ze vond de tijd thuis met het gezin best 
aangenaam. Vanaf dat gesprek staat ze welgezind op 
en aanvaardt ze het ‘in ons kot’ zitten heel wat beter. 

Pijn
Helaas is het geluk van korte duur. Joke klaagt al lang 
over pijn in haar heup / bekken. We hadden een 
afspraak staan in het ziekenhuis, maar die werd door 
corona afgezegd. 

Ik stel veel en gedetailleerde vragen aan Joke omdat 
ze ook nierstenen heeft. Daarvoor gaat ze iedere zes 
maanden op controle. (Helaas betekenen verschil-
lende artsen ook verschillende meningen … We volgen 
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voorlopig wat de minst 
gevaarlijke piste lijkt: de 
stenen worden niet verbrij-
zeld, want dat is te gevaarlijk 
voor de rug. Nu en dan 
komen er kleine steentjes 
mee. Daar merken we niets 
van, het zijn er soms noch-
tans meer dan 40. Joke is 
alleen heel vermoeid die dag. 
We vinden die steentjes dan 
terug in haar pamper of in de 
toiletstoel.)

Wanneer Joke effectief pijn 
heeft aan haar nieren, omdat 
er steentjes aan het afbrok-
kelen zijn of verschuiven, dan zegt ze dit ook: ‘ik heb 
pijn, nieren’. Dan zetten we de grote JA-NEE pagina 
open en vragen we of ze een pilletje wil. Soms zegt 
van niet, maar dan wil ze op bed liggen. 

De nieren liggen ook in de buurt van het bekken, dus 
ik wil zo duidelijk mogelijk weten wat Joke voelt. Ons 
moeke, de verpleegster en de dokter durven heel snel 
de conclusie trekken dat Joke niet weet wat een 
bekken is, dat ze haar nieren bedoelt. De gezusters 
Benoit willen hier voorbereid op ingaan, vandaar al 
deze vragen. Joke krijgt opnieuw les (op het toilet) 
over alle botten van hoofd tot tenen, zodanig dat ze 
gericht kan antwoorden. Ze weet heel goed dat een 
sleutelbeen niet in haar kuiten zit bijvoorbeeld. (Ook 
hier hebben sommigen hun twijfels over, maar ik niet.) 

Ik zet de grote JA-NEE pagina open en vraag: 
Voel je de staaf zitten? 
Ja 
En je hebt pijn onderaan je rug? 
Ja 
En dat komt door je staaf? (verwonderde intonatie) 
Ja (draait met haar ogen)

Het dagelijkse leven in ons kot
Verder deed Joke het in coronatijden best goed. Ze 
vroeg bijvoorbeeld redelijk correct om naar het toilet 
te gaan. Ze draagt al enkele maanden geen spalken 
meer. (HOERA, Joke past weer in leuke bloesjes!) Af 
en toe wil ze nog wel eens haar hand in haar mond 
stoppen, maar met een kleine correctie is dat meteen 
weer opgelost. 

Geen spalken meer dus, jawel, ik leer haar weer zelf 
koekjes eten! Zonder chocola, dat was de eis van ons 
moeke. Want als Joke zelf chocolade probeert te eten, 
zit ze volledig onder: niet alleen haar handen, maar 
ook haar gezicht, haren, kleren, … Dat vergt een grote 

poetsbeurt achteraf! Het zelf koekjes eten (zonder 
chocolade dus) verloopt niet gemakkelijk. Echt 
helemaal zelf kan ze het niet meer, je moet haar arm 
aansturen tot voor haar gezicht. Ook de koek vastne-
men, zoals wij dat doen, is bijna onmogelijk. Maar in 
haar vuistje lukt het wel, en dan is ze zo fier en trots 
dat ze het zelf kan! 

Nu, in deze tijden van corona, valt het mij nog meer 
op dat Joke normaal wil zijn, en vooral ook zo behan-
deld wil worden. Ze wil geen last zijn, dus roept ze zo 
weinig mogelijk. Ze is er zich van bewust dat het voor 
mama best zwaar is nu ze volle dagen thuis is. Ze 
moet van hot naar her, dan weer in de stoel en dan 
weer in bed, en oh ja, vergeet een paar keer het toilet 
niet. En bij mooi weer in en uit de tuinstoel. Ze vraagt 
opmerkelijk minder om te verplaatsen (bijvoorbeeld: ik 
wil even rusten, of ik zou graag even rechtstaan), 
maar toch … 

Het paasei
Kort na Pasen was ik een chocolade paasei aan het 
eten (oeps, maar het was toch al om zeep, de corona-
kilo’s waren er al aan gevlogen) en Joke’s ogen 
stonden vragend. Ik dacht ‘Nee! Deze keer niet 
zomaar, deze keer moet je het netjes vragen!’ Ik hielp 
haar wel op weg door de juiste pagina open te zetten 
op de Tobii (snelle praatjes). Mama's hart brak in 
kleine stukjes. We weten hoe moeilijk het is voor Joke 
om iets te vragen ‘in opdracht’. Ik draai haar om, 
zodat ze zich beter op de Tobii kan concentreren. Het 
eerste wat ze vraagt is om haar terug om te draaien. 
Wat ik doe. 

‘Ik ben boos! Vind je dit leuk?’
(Eigenlijk wel een beetje, maar dat mag ik niet tonen.)
‘Joke, het is lekkere chocolade. Je moet je haasten, 
het ei is bijna op!’ (Ik zou het nooit helemaal zelf 
opeten, ik zei dat om de druk een beetje te verhogen.) 
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Ze deed er niets mee, behalve mij neerbliksemen met 
haar ogen en het stukje chocolade in mijn hand bijna 
hypnotiseren.

Ik zei: dit gaat hier niet werken hé. Kom, ik toon je 
waar ‘Mag ik proeven?’ staat, maar je moet het wel 
zelf doen! 
Ze zegt: ‘Ik vind het lekker’ (het hart van ons moeke in 
nog kleinere stukskes ...) en ik antwoord ‘Ja, Joke, het 
is lekker, maar dat is geen vraag. Je weet dat je een 
vraag moet stellen’. 

‘Mag ik ruiken?’ Ik laat haar ruiken. Ze kijkt boos. 
‘Mag ik voelen?’ Ja hoor, tuurlijk. Ik stop de chocolade 
(wat er ondertussen nog van over is) in haar hand. 

Ik merkte dat het op die manier niet zou werken, dus 
ik tikte de ‘Mag ik proeven?’ knop aan. Ze moest het 
wel nog zelf herhalen, en dat lukte. 

Het stukje chocolade heeft haar nog nooit zo goed 
gesmaakt als toen ;)

(Liefs, Jade)

Aanvulling 1
Begin mei hebben we een nieuwe afspraak kunnen 
maken in het ziekenhuis. Uit de foto's blijkt dat haar 
staaf perfect zit, alles ziet er nog net zo mooi uit 
als na de operatie. Oef! De pijn komt volgens de 
dokter doordat haar spieren stijf en stram zijn. Dat 
moet opgelost worden met kine. Niet zo simpel bij 
Joke, want ze spant zich dan volledig op, het is 
bijna een gevecht. Ik heb wel de indruk dat ze nu 
wat meer toelaat, dat ze er wat rustiger onder is. 

Aanvulling 2
Ondertussen ben ik weer aan het werk, met veel 
voorzorgsmaatregelen, want bij de tandarts kan 
een gepaste afstand niet. We hebben thuis een 
soort veiligheidssas gemaakt. Ik kan langs de 
achterdeur binnenkomen na het werk, daar mijn 
werkkleren uitdoen en doorlopen naar de badka-
mer waar ik kan douchen en andere kleren 
aantrekken. In die ruimte komt Joke niet.

Aanvulling 3
Volgende week mag Joke weer naar De Branding. 
Spannend!
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Rett familiedag
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RETT familie

 In ons kot, 25 april 2020

Sinds 1989, een jaar na het oprichten van de BRSV, kwamen de Rett 
gezinnen elk jaar in april samen voor een familiedag in het GielsBos in 
Gierle. Een ongeschreven wet, een vaste waarde, een heerlijke traditie. 

En toen werd het 2020, en toen kwam daar corona, en toen zaten we 
plots allemaal in ons kot, ook op 25 april. 

Ikzelf heb na het uur nul, het prille begin van de dag, een e-mail gestuurd 
naar ouders en andere regelmatige aanwezigen met de vraag hoe ze 
die ‘familiedag in ons kot’ hebben beleefd. Daarna was het wachten op 
reacties ... 

(Anna)



Vele kusjes voor alle Rett gezinnen. We zien elkaar volgend jaar! (Roos & Roos)

De houwtouwen en de naamkaartjes liggen bij Cindy in haar kot. Het bloemenlogo ligt op zolder bij Paul. De RETT pijlen groeien bij Els in 
de tuin. En het paard, dat weten we niet, maar we hopen dat het er volgend jaar ook weer bij is.

31



Wat trampolinespringen, fietsen, wandelen, … Met broer Mert. (Ummu Akay, mama van Selin)
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Toch spijtig dat zo’n leuke dag niet kan doorgaan in deze moeilijke tijd. 
Hopelijk zijn de Rett families nog allemaal in goede gezondheid.

Nina vindt ‘in ons kot’ blijven best ok. Normaal gaat zij vier à vijf dagen in 
de week naar de opvang, waar ze de nodige therapie en les krijgt. Nu dat 
is weggevallen, merken we eigenlijk geen verschil in haar gedrag. Ze heeft 
net gewoon een hele lange vakantie.😉 Ik ben wel heel blij dat ik van thuis
uit kan werken, zodat Nina ook thuis kan blijven. Ik zou het verschrikkelijk 
vinden als ze zo’n lange tijd in haar voorziening zou moeten blijven.

Vandaag hebben we weer veel geknuffeld, gezongen en gelachen, en met 
grote zus Lana is dat nog leuker. We hebben ook met de familie gebeld via 
Zoom. Omdat niemand nu bij ons mag langskomen, doen we dit een paar 
keer per week. Zoals normaal op elke Rett familiedag, was het ook nu goed 
weer. We hebben ’s middags gezellig een picknick gehouden in de tuin. 
Later hebben Lana en papa gezwommen in het zwembad. Voor Nina stond 
er vandaag wat te veel wind om te zwemmen, maar ze vindt het ook leuk 
om naar hen te kijken. 😉

(Nathalie Lerch, mama van Nina)

Jammer genoeg kon de jaarlijkse Rett dag dit jaar niet doorgaan door corona. We vonden dit wel spijtig, want het 
is toch een dag waar we elk jaar naar uitkijken. We moesten niet vroeg opstaan deze keer, we konden dus uitslapen 
die zaterdag. We zijn, zoals bijna elke dag in deze quarantaine, een wandeling gaan maken. Heel ons gezin + onze twee 
honden. Verder heb ik ook nog voor school gewerkt. Het was allemaal wat aanpassen en wat zoeken, want alles online 
is toch ook niet altijd ideaal. Nu kijken we uit naar de Rett familiedag van 2021. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer 
zien. Dikke kussen (vanop afstand) en hou jullie gezond. 

(Kira, zus van Jana)

Dat het voor iedereen vreemde tijden zijn, staat vast. Sommige mensen zijn verplicht wekenlang technisch werkloos, 
anderen kloppen net overuren en dit vaak met de nodige risico’s op hun werkplek. Nog anderen proberen fulltime 
telewerken te combineren met fulltime aanwezige kinderen, die dan ook nog onderwijs moeten volgen … Als iemand 
dit met het maken van de goede voornemens op 1 januari 2020 had voorspeld, had niemand het geloofd. En toch … In 
januari brainstormde ik nog met Cindy over de invulling van een kleine workshop op de Rett familiedag in verband met 
communicatie. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het aanpakken? Het moet iets praktisch zijn, kort en krachtig, … 

Maar toen kwam corona roet in het eten gooien. Plannen veranderen en het communicatieproject werd in z’n geheel 
even stilgelegd voor het welzijn van de meiden met Rett, hun gezinnen, de therapeuten en mezelf. Een zeer menselijke 
keuze! 

Wat doet we dan in al die weken in ons kot? In ons geval: de oprit 
en de tuin aanleggen, buiten spelen met dochterlief, nog meer 
buitenspelen met dochterlief, de kelder opruimen, de lenteschoon-
maak doen, genieten van het lentezonnetje, van vrije avonden en 
van quality time met het gezin. 

Op de dag van de Rett familiedag zijn wij van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat onze tuin ingedoken om de laatste bloembakken aan 
te leggen en ’s avonds te genieten van een gezellige gezinsbarbecue 
:) Het was niet wat we voor ogen hadden, maar zeker ook geslaagd!

Groetjes, Rozemie
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We waren er vandaag ook graag bij geweest, voor het eerst. De volgende 
keer misschien, wanneer er geen corona is. 

Een klein verloop van Marie's (en onze) dag. Deze ochtend was het samen 
met broer Emile pyjamatijd: luieren in de zetel en naar tekenfilmpjes kijken. 
Marie heeft heel veel buiten gestapt en geknuffeld met Jack (de hond van 
een familielid die enkele weken bij ons verblijft). Daarna maakte ze een fietsrit 
met mama en papa en broer. Marie vond het heel leuk om in het stoeltje te 
zitten, ze heeft bijna de ganse weg gelachen. En dan was ze uitgeteld na een 
dagje familietijd en hadden we een mooi slapertje!

(Cindy Schatteman, mama van Marie)

In het weekend van de Rett familiedag was het mooi weer, zoals elk jaar, want jullie bestellen dat als vereniging natuurlijk 
speciaal. We hebben er mooi gebruik van gemaakt. Een lekker lange fietstocht op de nieuwe tandem, zo trapt Ruth ook 
mee, een vorm van kine dus.

Voor Ruth haar online Akabe scoutsvergadering tekent Gust een hinkelparcours op straat. Ruthje observeert grondig de 
werken met haar trouwe viervoeter Takel. Het parcours leggen we dan natuurlijk allemaal helemaal af, waarna een dutje 
bij mama altijd welkom is. En natuurlijk ook nog lekker chillen in de tuin in een eitje en genieten van het zonnetje op onze 
snoeten tijdens een wandeling in het park.

(Leen Vangroenweghe, mama van Ruth)
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Met spijt in ons hart 
dachten we aan de 
familiedag die normaal 
gezien dit weekend 
zou doorgaan. Het was 
mooi weer en dus een 
geluk dat we niet echt 
in ons kot moesten 
blijven. 

Wij hebben fijn thuis 
op ons terras gezeten 
met Freya, terwijl de 
muziek van K3 speelde, 
hetgeen ze wel leuk 
vond. Ook hebben we 
een toertje gewandeld 
bij ons in de buurt.

(Veerle Langens, 
mama van Freya)

Wij hebben pannenkoeken versierd in ons kot!
(Marilou en mama Leonieke Wiertz)

Emma speelde in de tuin in het zonnetje.
(Katrien, mama van Emma)
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Wegens het coronavirus werd er uitzonderlijk een niet-
fysieke ALGEMENE VERGADERING georganiseerd 
op 25 april 2020 om 10u30.

Op voorhand werden alle nodige stukken en stem-
biljetten aan de leden van de Algemene Vergadering per 
e-mail en per post ter beschikking gesteld. De leden van 
de Algemene Vergadering hebben daardoor ruimschoots 
de tijd gekregen om alle noodzakelijke documenten te 
bestuderen, om eventuele opmerkingen te maken en om 
anoniem te kunnen stemmen.

De omslagen met stembiljetten die tijdig per post op de 
Maatschappelijke Zetel onder gesloten omslag waren 
toegekomen, werden op zaterdag 25 april 2020 om 
10u30 op de Maatschappelijke Zetel geopend onder het 
toezicht via Skype van de voorzitter Cynthia Daelemans.

Het verslag van deze Algemene Vergadering wordt 
samen met al de stembiljetten bewaard op de 
Maatschappelijke Zetel.

De nodige stukken werden ondertussen neergelegd op 
de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwer-
pen, afdeling Turnhout. Op deze manier werd er een 
geldige Algemene Vergadering georganiseerd, heeft de 
Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw aan al haar 
verplichtingen voldaan, en is de continuïteit van de 
werking van de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw 
gewaarborgd. 

(Peter Vanherck)

NIEUW BESTUURSLID: MIEKE VANHERCK

Ik ben Mieke (Vanherck), 44 jaar, getrouwd met Gerrit 
en mama van Lien (14), Wout (12) en Kaat (9). Samen 
wonen wij in Meerhout, niet ver van mijn ouders. Ik ben 
de grote zus van Joris, die met zijn gezin in Geel woont, 
en van Rett meisje Sara (°25/12/1985 +16/10/1995).  
Ik werk vier dagen op vijf als administratief bediende 
bij een autoverdeler. Op woensdag ben ik thuis voor de 
kinderen, maar de voormiddag is echte me-time. Ik ga 
op woensdagmorgen altijd wandelen met een vriendin, 
waarna we bijbabbelen met een koffie of thee. De rest 
van mijn vrije tijd besteed ik graag aan lezen, iets gaan 
eten of drinken met vrienden en/of familie, gaan buurten 
bij vrienden samen met mijn gezin, of vrienden uitnodi-
gen bij ons thuis. Ik maak ook graag uitstapjes dichtbij 
of wat verder weg 
samen met mijn 
gezin, alleen met 
mijn man, of met 
mijn beste vriendin. 
Ik kan ook genieten 
van gewoon eens 
lekker nietsdoen en 
thuisblijven. Ik ben 
penningmeester in 
de ouderraad van 
de lagere school van 
Wout en Kaat, dat 
zal ik doen zolang zij 
daar nog op school 
zitten.

De eerste zaterdag na de paasvakantie is normaal altijd de Rett familiedag, maar 
dit jaar dus niet. Ik heb die dag verschillende malen even stilgestaan en gedacht aan 
wat het normaal geweest zou zijn. Het enige echt leuke aan deze dag was voor mij 
dat ik deze keer niet zo vroeg moest opstaan. Normaal zou ik tegen zeven uur ver-
trekken naar het GielsBos om nog wat dingen klaar te zetten en de andere helpers 
en vrijwilligers mee te verwelkomen. Dit jaar kon ik mij om zeven uur nog eens lekker 
omdraaien in bed.

Ik had wel een Skype-afspraak met Peter. We hebben onder ons tweeën een mini 
Algemene Vergadering gehouden en samen de stembrieven opengemaakt en geteld. 
Dat gaf toch even een familiedaggevoel.

Zoals gewoonlijk viel het weer die dag mee, dus hebben we in de namiddag een 
grote wandeling gemaakt. Al bij al was het best een leuke dag, maar in mijn ge-
dachten waren de andere Rett families wel steeds aanwezig.

(Cindy)

Ik ben een buitenmens. Er is steeds wat te doen. De lockdown merk je dan niet. 
Spijtig dat de Rett familiedag niet kon doorgaan, de sfeer is er altijd goed en warm. 
We kijken uit naar volgend jaar!

(Eric Smeets)
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Rust in vrede
RETT familie

Robrecht Gryp

Robrecht, de man van Karen, de papa 
van Rett meisje Lieselot en van Jasper, 
stierf op 14 mei op 38-jarige leeftijd. Zo 
veel te jong, zo veel te snel.

Onze oprechte deelneming aan Karen, 
aan Jasper en Lieselot, aan zijn ouders 
en aan de rest van de familie. 

Robrecht zal door velen gemist worden, 
ook door ons. We zullen de mooie 
herinneringen koesteren. 

Op de volgende pagina vind je een aantal 
foto's van de winterwandeling waar ook 
Robrecht op staat. Het was de laatste 
Rett bijeenkomst die hij kon meemaken. 

(Het bestuur)
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Brussels by night, allemaal lichtjes. Aan die song van 
Raymond van het Groenewoud moest ik denken toen 
we rond middernacht terug naar de auto stapten, 
ergens geparkeerd in de chique buurt rond het 
Louizaplein. 

Onderweg naar de auto kwamen we nog de Belgisch-
Turkse ouders Ibra en Ummu tegen. Zij trekken goed 
hun plan met hun Rett dochtertje en proberen haar de 
beste zorgen te geven. Zij wonen in de Heerbaan over 
de spoorweg in Koersel, ik heb mijn jeugd gesleten 
in de Posthoornstraat, voor de overweg. Een grappig 
toeval …

De avond werd afgesloten op het eerste verdiep van 
een bruine, groezelige kroeg aan het Vossenplein. Die 
ligt in de volkse Marollenwijk en daar is iedere ochtend 
een vlooienmarkt. Tot 1947 konden de Brusseleirs 
van deze arme buurt gratis douchen in de lavatoire 
midden op het plein. Naderhand werd op de hoek een 
zwembad gebouwd met extra veel douches om aan 
deze behoefte te blijven tegemoetkomen. 

Aan de overkant ligt de voormalige brandweerkazerne 
van architect Poelaert, die dienst deed tot 1982. 
Onder de grond van het plein bevindt zich een 
schuilkelder die 300 man kan herbergen. 

Het dessert kwam met mondjesmaat langs de enge 
draaitrap naar boven. De gidsen sprongen bij om alles 
in goede banen te leiden. We waren met een groot 
gezelschap, meer dan 40 personen, allen ouder van 
een Rett meisje. 

Onderweg passeerden we de Berg van Barmhartig-
heid, de oudste en enige instelling in ons land die 
bevoegd is om te lenen tegen onderpand. Nu nog 
brengen mensen hier iets waardevols binnen, de 
waarde hiervan wordt bepaald en dat bedrag krijg je 
mee naar huis. De eerste zes maanden moet hierop 
zes procent rente op jaarbasis betaald worden, de 
volgende zes maanden vermeerdert dit al naar elf 
procent. De bedoeling is om de lening niet lang te 
laten staan. Als de interesten niet worden betaald, 
wordt het goed openbaar geveild. 

De reden waarom deze handelswijze toch bestempeld 
wordt als barmhartigheid is dat vroeger, voor de twee 
wereldoorlogen, het enige alternatief bestond uit lenen 
op de privémarkt. Daar werden woekerinteresten van 
40 procent en meer gevraagd. De weinige bankiers 
toentertijd waren Joden, omdat Christenen dit beroep 
niet mochten uitoefenen van de katholieke kerk en de 
Joden zelf geen grondbezit mochten hebben. 

Typisch Vlaamse kost – patatten, groenten en een stuk 
vlees – kreeg onze helft van de groep voorgeschoteld 
als hoofdgerecht, de andere helft at ergens anders. 
Ondertussen werd er volop met elkaar gesproken. We 

zijn tenslotte lotgenoten die met onze Rett dochter in 
hetzelfde vaarwater zitten.

In de benedenstad kwamen we langs de twee parallel 
lopende antiekstraten van de Marollen: de Blaestraat 
en de Hoogstraat. Hier ben ik vroeger zelf regelmatig 
gaan snuisteren. Ik heb er een aantal antieke vondsten 
op de kop kunnen tikken.

Ons eerste hapje: kaas, worst en tapje – een lokaal 
biertje – werd genuttigd in een bruine kroeg achteraan 
het etablissement. Een moment om bij te babbelen en 
samen te lachen. 

Met een grote, witte, bombastische lift kan je van 
de bovenstad 20 meter lager de Marollenwijk in 
wandelen. Maar helaas was het ding gesloten. We 
moesten zigzaggend de helling overbruggen. De gids 
kwam mij bekend voor, omdat hij telkens zijn muts 
dieper over zijn hoofd trok. Die tic had ik al eerder 
gezien. En inderdaad, hij leidde onze groep al eens 
rond in de omgeving van de Vismarkt, een vijftal jaar 
geleden.

We liepen vanaf het Poelaertplein langs het 
Justitiepaleis, waar zich een fraai uitzicht ontpopt 
over de benedenstad. De bouwwerken van het 
imposante Justitiepaleis startten in 1860 en duurden 
tot 1883. Architect Poelaert, in 1879 overleden, zag 
de voleinding van zijn levenswerk nooit. De bewoners 
die plaats moesten ruimen voor dit megalomane 
bouwwerk uitten hun frustaties aan de chef-architect. 
Zo ontstond de spotnaam ‘schieven architek’, een 
van de ergste scheldwoorden in het dialect van de 
Marollen. 

De ontmoetingsplaats voor onze tweede verkennings-
tocht van Brussel was op het Poelaertplein, vlak voor 
de hoofdingang van het Justitiepaleis, een imposant 
gebouw van 81.000 m2. Het is sinds mensenheugenis 
in stellingen gedrapeerd, die op hun beurt ook ver-
nieuwd moeten worden. Bij de inhuldiging in 1883 was 
dit het grootste gebouw ter wereld, zelfs groter dan de 
Sint-Pietersbasiliek van Rome.

Het was een blij weerzien van een grote groep Rett 
ouders. Robrecht en Karen waren er ook bij. Hij zag er 
verrassend vitaal uit en was goedgemutst, ondanks 
zijn zware ziekte. 

Door mijn uitstelgedrag ben ik pas beginnen schrijven 
aan dit artikel op 14 mei, de dag dat Robrecht zijn 
strijd heeft moeten opgeven en rustig is heengegaan. 
Het stemt mij immens droef afscheid te moeten 
nemen van deze joviale kerel, deze goedlachse en 
grappige man, een levensgenieter, liefdevolle papa, en 
levenspartner van Karen. Rest In Peace, Rob.

(Paul)
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RETT familie
Gastronomisch winterwandelen
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Vandaag gaat een van de dromen van voorzitter Cindy in vervulling: alle BRSV-Rett 
meiden in beeld. Natuurlijk hebben we geen foto van iedereen. Dat zouden we wel willen, 
maar realistisch is het niet. Toch hebben we heel veel reacties gekregen, en daar zijn we 
ontzettend blij mee. Sommige mensen stuurden één foto, anderen stuurden er wel tien. 
Helaas hebben we in deze gazet geen plaats voor alle honderden foto's die we mochten 
ontvangen. Het selecteren was moeilijk. Heel moeilijk.

We overwegen dan ook een online versie met meer variatie, met meer mogelijkheden. Voor 
die online versie krijgen ook de ouders die nu geen foto instuurden nog een kans om hun 
Rett meid te laten opnemen in de groep, indien ze dat willen.

(Het bestuur)
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Annemie (1982 – 2018) Anouk (1986)

Ashley (1997) Bo (1999)

Christine (1963) Dorien (2003)



Emma G. (2012)

Elyse (1994)

Emma O. (1997)

Ellis (2010)

Emma S. (2003) Evelien (1993)
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Freya (2003) Iene (1987)

Inge (1984) Jana (2002)

Joke B. (1993) Joke M. (1982)
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Laure (1994)

Jolien (1990)

Lieke (2015)

Kimberley (1988)

Lieselot (2010) Lisa D. (2000)
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Lisa G. (1993) Lorana (2006)

Lore (1993) Lotte (1999)

Luca (2015) Luna (2000)
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Marie E. (2007)

Maaike (1988)

Marie L. (2006)

Margot (1999)

Marie M. (2017) Marilou (1996)
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Marjan (1976) Marjolein (1983)

Mia (2016) Myrthe (2009)

Nina (2013) Phara (2004)
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Ruth (2013)

Rania (1996)

Sarah (1984)

Roanne (2010)

Selin (2016) Shana (1993)
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Tessa (2004) Thea H. (1998)

Thea M. (2006) Tine (1989)

Vanessa (1977)
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Voorstelling
RETT communicatie
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Dit handboek, uitgegeven door het Rett Expertisecentrum Maastricht, is een handleiding van meer 
dan honderd pagina's over diverse aspecten van de communicatie met Rett patiënten. 

De download van de Engelstalige versie is gratis. Je kan ervoor kiezen om het volledige handboek 
te downloaden of afzonderlijke delen ervan. Je mag de weblink ook met anderen delen.

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/rett-syndrome-communication-guidelines-a-
handbook-for-therapists-

Vertaling
De Communication Guidelines zijn momenteel beschikbaar in het Engels. Er wordt ondertussen 
hard gewerkt aan een Nederlandse vertaling: ‘Richtlijn Communicatie & Rett Syndroom: Een hand-
boek voor behandelaars, therapeuten, onderwijzers en families’. Mocht je de richtlijn in een andere 
taal dan het Nederlands willen vertalen, neem dan contact op met dr. Gill Townend (projectcoördi-
nator): g.townend@maastrichtuniversity.nl 

Waarom dit handboek?
De richtlijn is bedoeld voor ouders, verzorgers, therapeuten en onderwijzers. De richtlijn geeft een 
startpunt voor een goede werkwijze om de communicatievaardigheden van mensen met het Rett 
syndroom verder te ontwikkelen. Het handboek vormt een uitgangspunt voor onderzoek, behan-
deling en lange termijn ondersteuning. Vanuit dit gedetailleerde startpunt kan een persoonlijke 
werkwijze worden uitgestippeld.

Werkwijze
De ervaring en de praktijkkennis van mensen over de hele wereld werd verzameld en gecoördi-
neerd door een internationaal projectteam van deskundigen. Het is een op consensus gebaseerde 
richtlijn, uitgaande van beschikbaar bewijsmateriaal uit systematisch literatuuronderzoek, ervaring 
en deskundig advies. In totaal hebben 650 mensen uit 43 landen bijgedragen aan het project.

Het project werd gecoördineerd door het Rett Expertisecentrum Nederland-GKC en gefinancierd 
door een HeART Grant van Rettsyndrome.org

Het projectteam
• Gillian S. Townend, Rett Expertisecentrum Nederland-GKC, Maastricht Universitair Medisch 

Centrum, Maastricht, Nederland. 
• Theresa E. Bartolotta, Speech-Language Pathology Department, School of Education, Mon-

mouth University, NJ, VS.  
• Anna Urbanowicz, Social and Global Studies Center, School of Global, Urban and Social Stu-

dies, RMIT University, Melbourne, Australië. 
• Helena Wandin, Swedish National Center for Rett Syndrome and Related Disorders, Frösön, 

Zweden, en Department of Public Health and Caring Sciences Uppsala University, Zweden.  
• Leopold M. G. Curfs, Rett Expertisecentrum Nederland-GKC, Maastricht Universitair Medisch 

Centrum, Maastricht, Nederland. 

Publicatie van de 
Rett Syndrome Communication Guidelines
18 mei 2020
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RETT Soiree Deel 4

Dit jaar was het wat spannend. Aangezien ik nu 
op de hogeschool zit, was het eerst even kijken 
of er geen blok zou zijn. Maar nee hoor, ook dit 
jaar konden we onze wilde en grootse plannen in 
werking zetten voor een nieuwe Rett Soiree. Ook 
dit jaar waren we een team van drie: Klara, Wies en 
ikzelf waren helemaal klaar om er weer de warmste 
avond van de warmste week van te maken. 

Dit jaar zagen we het net iets groter dan vorig jaar. 
We wilden bandjes, meer bandjes, meer tenten, 
meer eten, meer drinken, meer vuur en meer volk. 
En ik kan nu al vertellen: het is ons gelukt! 

Gelukkig hebben Klara en ik enkele heel muzikale 
toptalenten in onze vriendengroep, waardoor we 
twee bandjes konden overtuigen op te treden op 
de Rett Soiree avond. Ook konden we rekenen op 
chefkok oma die meer dan 100 wafeltjes bakte en 
chefkok mamaklien die overheerlijke soep maakte. 
Ook alle mannen van de Flora zelf (het voetbalter-
rein/de kantine waar de Rett Soiree elk jaar door-
gaat) konden we opnieuw enthousiasmeren voor 
weer een nieuwe avond. Met andere woorden stond 
er dus weer een heel leger aan leuke vrienden en 
familie klaar om er een onvergetelijke avond van 
te maken. Wanneer alle vuurkorven vonken gaven, 
alle lichtjes fonkelden, de chocomelk en de soep 
stonden te pruttelen en de jenever koud stond, kon 
de avond van start gaan. 

Het was een topavond. 
Het was een avond die stond voor alles 
waar Lotte als Rett meisje voor staat. 
Het was een avond vol verbinding.
Een avond vol muziek.
Een avond vol lachen gieren brullen.
Een avond waar banden gesmeed en 
versterkt werden. 
Een avond vol warmte. 
En helemaal geslaagd. 

Er was nog nooit zoveel volk over de vloer ge-
weest als op onze Rett Soiree DEEL VIER! En we 
hebben nog nooit eerder zo'n hoog bedrag bij elkaar 
gebracht. Wij kunnen vol trots meedelen dat na de 
vierde keer Rett Soiree we het enorme bedrag heb-
ben verzameld van maar liefst 2930 euro voor de 
Belgische Rett Syndroom Vereniging! 

Het volk heeft er duidelijk nog niet genoeg van en 
wij ook niet. Nogmaals een merci aan alle enthou-
siastelingen!

Hopelijk kunnen we deze mooie avond, die onder-
tussen een traditie geworden is, ook volgend jaar 
verderzetten. Wie weet dan ook met jullie erbij? 
Want hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 

Groetjes!
(Anna, ook in naam van Wies en Klara)

De warmste avond van de warmste week
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Ook in 2019 was onze Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw geregistreerd als ‘goed doel’ bij Music 
for Life, het winterbenefiet georganiseerd door Studio Brussel. Dank voor alle warme acties en voor 
alle steun in de warmste week! We mochten ook dit keer een heel mooi bedrag ontvangen.

Wij willen nog eens benadrukken dat Music for Life geen gegevens verstrekt over de acties die in 
ons voordeel worden georganiseerd. We kunnen dan ook alleen de mensen die ons zelf op de hoogte 
brengen persoonlijk bedanken. 

Organiseer jij een actie voor de volgende editie en wil je daar graag iets over vertellen? Stuur je 
verhaal naar brsv@rettsyndrome.be

Onze Sponsors
Music for RETT

De warmste week van Vlaanderen
De warmste week voor Rett

De warmste avond van de warmste week

Het gouden feest van de Kiwanis Beersel
Rik Van Lautem, onze ambassadeur, onze trouwste sponsor sinds jaar en dag, deed het weer. Hij hield de gouden harten van zijn 
collega's bij Kiwanis Beersel warm voor onze Rett vereniging. Keer op keer zijn zij er om ons te steunen, om ons dat gouden hart 
onder de riem te steken dat zoveel deugd doet. Veertien maart stond met stip genoteerd in onze agenda, want dan kregen we op 
hun gerenommeerde feestavond ‘Goud’ onze cheque. Veertien maart ... één dag nadat het land in quarantaine ging. Het werd voor 
iedereen een andere 14de maart dan gepland, maar zeker ook voor de vele vrienden en sympathisanten van Kiwanis Beersel. Dat 
wat het hoogtepunt had moeten zijn van hun sponsorjaar, hun feestelijke avond voor het goede doel, werd de eerste avond van 
een heel vreemde periode. Hartelijk bedankt, Rik! Hartelijk bedankt, vrienden van Kiwanis Beersel! Jullie steun, elk jaar opnieuw, en 
jullie warme betrokkenheid bij het wel en wee van onze Rett families, stemmen ons bijzonder dankbaar.
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Het mondmaskerfabriekje

De families met een Rett meisje zijn regelmatig in mijn gedachten, 
zeker nu, in deze extra moeilijke tijd met de coronamaatregelen. 
Bij het maken van mondmaskers voor eigen gebruik, groeide het 
idee om iets te betekenen voor de Rett families. Ik stelde voor 
aan Cindy en Peter (van het BRSV-bestuur) om voor ieder Rett 
gezin twee mondmaskers te maken en die op te sturen, samen 
met een zelfgemaakt kaartje. Ze waren meteen enthousiast. 
Aangezien er 107 gezinnen bij de vereniging zijn aangesloten, ben 
ik meteen in actie geschoten.

Stofjes had ik genoeg in voorraad, maar elastiek niet en de 
winkels waren gesloten. Mijn schoonzus Annemie woont in Neder-
land en heeft het elastiek daar aangekocht. Ze heeft het mij 
overhandigd aan de grens over de nadarhekken. Flexibele draad 
die op de neus kan aansluiten vond ik een meerwaarde. Het was 
echter een hele zoektocht om die te vinden. Uiteindelijk kon ik 
behandeld aluminiumdraad kopen bij de eigenaar van een doe-
het-zelfzaak die als hobby met bonsai werkt, waarbij deze draad 
gebruikt wordt. Het materiaal voor de kaartjes had ik in voorraad 
bij mijn hobbyspullen en dat zijn er nogal wat.

Het patroon van het mondmasker is gemaakt op basis van een 
mondmasker van onze huisarts. Onze Rett dochter Annemie had 
op de fiets altijd zo'n mondmasker op, zodat er geen ongedierte 
in haar mond kon vliegen. 

Ik ging met goede moed van start. De productiesnelheid viel 
echter toch wat tegen. Mijn zussen Mia en Brigitta stelden voor 
om te komen helpen en daar was ik heel blij mee. Aangezien het 

van Bernadette & Co
Elk Rett gezin heeft eind april of begin mei een postpakketje met twee professioneel gemaakte 
mondmaskers en een prachtig handgemaakt kaartje ontvangen. Achter dit mooie en nuttige 
geschenk zit een warm verhaal. We laten Bernadette Vaesen, de straffe madam die dit bedacht en 
uitwerkte, zelf aan het woord:
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Onze Sponsors

mooi weer was, hebben we zoveel mogelijk gezellig in de tuin 
gewerkt. Het stik-, lock- en strijkwerk deden we binnen. We zijn er 
van woensdag tot en met maandag vele uurtjes druk mee bezig 
geweest. Carolien, onze jongste dochter en zus van Annemie, 
heeft het typ- en snijwerk van de tekst voor de kaartjes verzorgd.

Op maandagavond heb ik aan Peter doorgegeven dat alles klaar 
was. Hij heeft de dinsdagvoormiddag alles opgehaald en bij hem 
thuis, samen met Greet, alles postklaar gemaakt.

Ik moet zeggen dat we, allen samen, een pRETTig team vormden.

In onze naaste omgeving vroegen verschillende personen me om 
mondmaskers en ik maakte ze met plezier. Toen groeide bij mij 
het idee om er extra te maken en deze te koop aan te bieden 
ten voordele van de BRSV. Nu staat er een plateau met verpak-
te mondmaskers, folders, een kaartje van ons Annemie en een 
pot voor de centjes in een winkeltje bij een zorgboerderij, een 
asperge bedrijf in onze buurt. De verkoop loopt goed. Dagelijks 
tegen sluitingstijd vul ik de maskers bij en haal ik de opbrengst op.

Veel van mijn vrije tijd gaat momenteel naar het produceren 
van de mondmaskers. Mijn zus Brigitta komt geregeld een paar 
uurtjes helpen als ze vrij is. Het geheel is een pRETTig gebeuren 
dat me veel voldoening geeft. Ik ben blij dat ik een nuttige 
bijdrage kan leveren aan de BRSV die ik een heel warm hart 
toedraag.

Van harte, Bernadette

dankjewel!

55



Lijst der gulle gevers 
(01 12 2019 tot 31 05 2020)
ACHTEN ROGER, GENK

BEULS MARIE, ZUTENDAAL

BILLIET MARIA, OOSTENDE

BOBBAERS MARIA, ZUTENDAAL

BORENCE-VROMMAN, BEERNEM

CELEN WALTER, ANTWERPEN

CEULEMANS REINHART, WILRIJK

COSTERMANS-FERNY, BRASSCHAAT

CRIEL GODELIEVE , GENTBRUGGE

DE BAERDEMAEKER-BYLEMANS, WEZEMAAL

DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG

DE COSTER ROSANNE, MERCHTEM

DE MUYNCK-VANCAUWENBERGHE, WERVIK

DE MUYNCK JOS, DE HAAN

DE MUYNCK KATRIEN, OUTRIJVE

DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM

DE VADDER INGRID, LUBBEEK

DE VOLDER ROSWITHA, SINT-KATHERINA-LOMBEEK

DE WIT-STOOPS, MOL

DEFEVER MARC, SCHOTEN

DELAERE-COTTIGNIES, LEDEGEM

DEMAN-LECOMPTE, ROESELARE

DESMET-BONTE, BRUGGE

D'HONDT-VANDERHASSELT, GENT

DOKTER JAN VAN VELTHOVEN, TURNHOUT

DORSSEMONT JAN, TURNHOUT

DUPONT KAREL, BEVEREN-WAAS

GABRIELS-SCHMITTE, PUURS-SINT-AMANDS

GEELEN ANNA, GENK

GELDOF AIME, ZWIJNDRECHT

GORDTS J., RIJMENAM

HOORNAERT-VANDENBROELE, WERVIK

HURKMANS ALDA, KAULILLE

HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR

LE PAGE REINILDIS, ANTWERPEN

LEGEIN-GORISSEN, ZONHOVEN

LEUWERS-OSTYN, WERVIK

LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL

LUYCKX-VAN DEN BOGAERDE, LIEVEGEM

MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK

MAES CHRISTIANE, HERBEUMONT

MAES JACQUELINE, BRUGGE

MAES KOEN, ASSE

MAHIEU-BOIY, BRASSCHAAT

NAELAERTS SANDRA, ANTWERPEN

NUYENS PAUL, ANTWERPEN

REYNAERT HENDRIKJE, SINT-KATHERINA-LOMBEEK

ROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTI

SCHOENMAKERS-VAN PEBORGH, KESSEL

SCHRIJVERS-BOOGERS, BEERSE

SELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVEN

SLEEUBUS-BAUDOIN MONIQUE, MOL

SOLY FLORA, HOBOKEN

STEVENS GODELIEVE, BRUGGE

SZABO-SZENI, WOLUWE-SAINT-LAMBERT

VAN DEYNSE DAVID, WONDELGEM

VAN GASTEL-CORNELIS, GENTBRUGGE

VAN KERCKHOVEN-OEYEN, MOL

VAN LAUTEM-DE SMEDT, WEMMEL

VAN LIERDE MONIKA, WEMMEL

VAN MIEGHEM VERA, DEURNE

VAN OVERBERGH CLAUDE, WEMMEL

VAN ZWAM-ROSSEEL, ZARREN

VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE

VAN ZWAM-STAELENS, ZEEBRUGGE

VANDENBROELE MIA, IEPER

VERCAMMEN-COREMANS, BERLAAR

VERELST-VOLLEBERGH, DUFFEL

VERGUTS LUC, GEEL

VROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDE

WEEMAES-DE BLOCK, MEERDONK

WEYTJENS-LANGENS, AS
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Ook wie liever 
anoniem blijft, 
krijgt bij een gift 
vanaf 40 euro 
een fiscaal attest 
toegestuurd

Het mondmaskerfabriekje van 

Bernadette Vaesen & familie, 

Hamont-Achel

Huwelijk Marie-Anne en Ludie Van 

Opstal

Kiwanis Beersel vzw

Molenbergnatie NV, Antwerpen

Power 2act / Engie, Brussel

Rett Soiree, Borchtlombeek

Ronde Tafel Mol 47

Van Mierlo, Soerendonck (NL)

Warmste week 2019

Onze Sponsors

DANK!
Onze 

bijzondere 
dank
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Financiële 
tussenkomst
Wij bieden 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 2016 tot 31 december 
2020, 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 30 juni 2021.

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 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 binnen de perken, 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 een aantal 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, een 
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 we een permanent 
bemande mailbox.

(Het bestuur)

in onze RETT bubbel
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Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw

Lil 26, 2450 Meerhout
RPR Turnhout 0 435 817 931

brsv@rettsyndrome.be
https://www.rettsyndrome.be

IBAN BE02 0682 0608 7540
BIC GKCCBEBB

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar


