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Beste vrienden, 
 
Met de vrije dagen voor de deur en gewapend met een valies gevuld met 
schitterende plannen vertrekken velen straks met vakantie.  Maar laat 
ons die ‘vakantiekoe’ snel bij de horens vatten.  Het is immers niet altijd 
eenvoudig om een geschikte vakantie te vinden voor personen met een 
beperking.   
Toegegeven, op de meeste luchthavens is er een uitstekende 
dienstverlening bij vertrek en aankomst.  Vaak hoef je zelfs vooraf niet te 
verwittigen dat er wat problemen kunnen zijn.  Met een brede glimlach 
begeleidt men je naar en van het vliegtuig. 
Dat ‘de trein altijd een beetje reizen is’, geldt misschien voor valide 
personen.  Maar voor mensen met een beperking is dit al andere koek. 
En over trams, bussen en metrostellen houden we maar best een totale 
radiostilte aan. 
En dan de bestemming!   Naargelang de aard van de beperking behoren 
avontuurlijke bergtochten, pittoreske dorpswandelingen op en neer op 
hobbelig geplaveide straatjes van zuiders dorpjes of gewoon blootvoets 
langs de waterlijn op het strand kuieren,  plots tot het verleden. 
Ook de zoektocht naar een geschikte verblijfplaats kost soms moeite.  
Een aangepaste badkamer?  Een lift? Liefst wel.  Minimale eisen toch!  
Of vergis ik me? 
Een gemakkelijke oplossing is gewoonweg thuis blijven. Kan ook gezellig 
zijn!  Maar  personen met een beperking  hebben ook recht op vakantie.  
Sommigen maken gebruik van de mogelijkheden die grote 
ziekenfondsen hun leden bieden.  Zonder twijfel goed georganiseerde 
reizen, vaak leuke bestemmingen met aangepaste accommodatie en 
meestal een uitstekende kwaliteit aan een betaalbare prijs. Doe maar 
eens navraag bij je ziekenfonds. 
Beste vrienden, stel dat jullie zo een positieve reiservaring meemaken de 
volgende maanden.  Een ééndagsuitstap telt ook mee.  Maar zoiets 
waarvan je zegt: ‘Dat was nu eens super!’.  Laat het ons weten.  Wij 
verzamelen al jullie informatie en publiceren ze in Wat zeg Je?!  
 Mogelijk trekt zo een geslaagd vakantieverhaal andere leden over de 
streep.  Het is misschien de laatste por die je nodig hebt om zelf te 
vertrekken.  Zo winnen we uiteindelijk allemaal!      
 
Ik verwacht uw verhalen. 
 
R Vanbylen 
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De Comprehensive Aphasia Test - Nederlandstalige 
bewerking (CAT-NL): een nieuw diagnostisch instrume nt 
voor afasie            DEEL 3/3 
 
De CAT-NL bestaat uit drie delen: 

1) Cognitieve screening : een screening van geassocieerde, niet primair talige, 
cognitieve stoornissen 

2) Taaltest : een algemeen diagnostisch testinstrument in relatie tot het 
cognitieve taalverwerkingsmodel beschreven in Ellis & Young (1988) 

3) Vaardigheidsvragenlijst : een vragenlijst over de invloed van de afasie op het 
functioneren in het dagelijkse leven 

 
In de decembereditie van ‘Wat zeg je?’ werd de theoretische achtergrond van de 
CAT-NL besproken. In de vorige ‘Wat zeg je?’ (maart 2015) werd de cognitieve 
screening besproken. In dit artikel bekijken we de eigenlijke taaltest en de 
vaardigheidsvragenlijst vanuit een praktisch oogpunt. 
 
Taaltest 
De Taaltest bestaat uit twee grote delen: ‘Taalbegrip’ en ‘Taalproductie’. Het 
onderdeel ‘Taalbegrip’ is opgesplitst in twee schalen: begrip van gesproken taal 
(woord-, zins- en paragraafniveau) en begrip van geschreven taal (woord- en 
zinsniveau). Het onderdeel ‘Taalbegrip’ geeft naar onze mening een helder beeld van 
de begripsmogelijkheden van de persoon met afasie in een uitgebreid aantal 
linguïstische structuren, waaronder bijvoorbeeld passieve en reversibele zinnen en 
complexere structuren met voorzetsels. De aanwezigheid van fonologische en 
semantische afleiders, alsook het scoringssysteem (waarbij langere responstijd, 
herhaling en eventuele zelfcorrecties mee in rekening gebracht worden), laat een 
grondige analyse toe. Het leesinhoudelijk taalbegrip op paragraafniveau werd 
doelbewust weggelaten door de auteurs omwille van tijdsfactoren, een gelimiteerde 
literatuur over de onderliggende processen en de beperkte toepassing in therapie 
(Bruce & Edmundson, 2010). Hieronder vindt u enkele voorbeelditems uit de 
onderdelen mondeling taalbegrip op woordniveau en schriftelijk taalbegrip op 
respectievelijk woord- en zinsniveau.   
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Het onderdeel ‘Taalproductie’ bestaat uit vier schalen: 
 
- Nazeggen: nazeggen van woorden, complexe woorden, non-woorden, 

cijferreeksen en zinnen 
- Benoemen: benoemen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden en het 

mondeling beschrijven van een situatieplaat  
- Lezen: hardop lezen van woorden, complexe woorden, functiewoorden en non-

woorden 
- Schrijven: kopiëren van letters (met omzetting kleine letters – hoofdletters), 

schrijven van woorden op dictaat, schriftelijk benoemen van objecten en het 
schriftelijk beschrijven van een situatieplaat. 

 
De subtest ‘Naspreken’ onderzoekt de 
naspreekmogelijkheden van de testpersoon op een 
systematische manier tot op zinsniveau. Het onderdeel 
‘Benoemen’ vertoont een zekere disbalans tussen het 
benoemen van zelfstandige naamwoorden (24 items) 
en werkwoorden (5 items) (Bruce & Edmundson, 2010) 
en dit terwijl problemen met gesproken en/of 
geschreven productie van werkwoorden bij 
volwassenen met afasie uitvoerig beschreven worden 
in de literatuur (o.a. Dean & Black, 2005; Marshall, 
2002; Marshall, Pring & Chiat, 1998). Om tot een 

grondige diagnostiek van het benoemen van werkwoorden te komen, kan men 
bijvoorbeeld de Werkwoorden- en Zinnen Test (WEZT) (Bastiaanse, Maas & 
Rispens, 2000) afnemen. Het beschrijven van de complexe afbeelding geeft de 
mogelijkheid tot het analyseren van de spontane taal. Hierbij kan de score gekleurd 
zijn door eigen interpretaties. De kwaliteit en kwantiteit van het taalstaal bij het 
beschrijven van een verhaalsequentie zou ook hoger zijn (Richards, 2007). Naar 
onze mening is deze subtest heel wat minder functioneel en eenduidig qua scoring 
dan de tegenhanger uit de Akense Afasie Test (Graetz, De Bleser, & Willmes, 1992). 
De subtest ‘Lezen’ gaat enkel het lezen na op woordniveau. Ons inziens kan het – 
met name bij personen met een lichtere afasie – zinvol zijn om ook een screening op 
tekstniveau aan de hand van een standaardtekst te voorzien, voornamelijk met het 
oog op een grondigere kwalitatieve analyse. Het onderdeel ‘Schrijven’ wordt binnen 
vier verschillende subtests onderzocht (wat meer differentiatie toelaat dan de Akense 
Afasie Test), dit echter met eerder een beperkt aantal items per subtest. De auteurs 
kiezen hier bewust voor omdat onderzoek naar schrijven vaak tijdrovend is en in 
sterke mate beïnvloed kan worden door het opleidingsniveau.  
 
De prenten in de subtests zijn klein en gedetailleerd getekend, wat het voor sommige 
testpersonen moeilijk kan maken om ze goed waar te nemen.  
De situatieplaat kan ons inziens ook wat kinderlijk overkomen. 
Het scoreformulier van de taaltest is goed overzichtelijk, maar er is slechts beperkt 
plaats voorzien voor het neerschrijven van de onderzoeksresultaten.  
Het scoresysteem (0-1-2) voor o.a. ‘benoemen’ en ‘naspreken’ laat heel wat minder 
differentiatie toe dan dat van de Akense Afasie Test. Bij het systeem van de CAT-NL 
wordt bijvoorbeeld een neologisme even zwaar ‘afgestraft’ als een fonematische 
parafasie, terwijl dit toch een groot verschil betekent in functionaliteit. De omzetting 

 
Situatieplaat uit de CAT-NL 
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naar c-scores laat ook weer minder differentiatie toe dan percentielscores, waardoor 
een testpersoon een waardevolle vooruitgang kan geboekt hebben, zonder dat dit 
weerspiegeld wordt in een hogere c-score. 
 
De taaltest geeft informatie, naar analogie met het taalverwerkingsmodel van Ellis & 
Young (1988), over variabelen als woordfrequentie, voorstelbaarheid en 
woordlengte. Omwille van deze verscheidenheid in variabelen en een beperkt aantal 
items, kan het trekken van conclusies omtrent de prestatie van de persoon met 
afasie bemoeilijkt worden (Howard, Swinburn, Porter, 2010). Niettegenstaande 
kunnen de resultaten gebruikt worden om verder theoretisch gemotiveerd onderzoek 
te doen met langere en meer sensitieve tests, bijvoorbeeld uit de PALPA 
(Bastiaanse, Bosje & Visch-Brink,1995).  
 
Vaardigheidsvragenlijst 
De ‘Vaardigheidsvragenlijst’ geeft informatie over de impact van de afasie op het 
functioneren in het dagelijks leven en de ervaringen van de persoon met afasie 
hieromtrent. Dit behoort o.i. niet tot de ‘standaard’diagnostiek van veel logopedisten, 
maar we beschouwen dit absoluut als zeer zinvolle aspecten om in kaart te brengen. 
De vragenlijst bestaat uit vijf schalen: spreken, begrip van gesproken taal, begrip van 
geschreven taal, schrijven en genieten. De testpersoon antwoordt op een visuele 
tienpuntschaal. De vragenlijst bestaat uit een beperkt aantal items, wat gevolgen 
heeft voor een doorgedreven interpretatie. Een voorbeeldvraag uit de 
‘Vaardigheidsvragenlijst’: “Welke invloed heeft uw spreekvaardigheid op uw kwaliteit 
van leven?”.  
 
De vaardigheidsvragenlijst kan een alternatief zijn voor de Stroke and Aphasia 
Quality of Life Scale (SAQOL-39) (Hilari & Byng, 2001). De vaardigheidsvragenlijst 
spitst zich veel specifieker toe op de gevolgen van de afasie, waar de SAQOL-39 
veel breder gaat. We maken bij beide vragenlijsten de kanttekening dat ze niet 
steeds even toepasbaar zijn bij personen met afasie, daar er toch wel een bepaald 
niveau van taalbegrip en onderliggende cognitieve vaardigheden vereist is om de 
vragenlijsten betrouwbaar en valide af te nemen.  
 
De CAT-NL is een theoretisch goed onderbouwde, valide, betrouwbare en klinisch 
relevante test.  De test combineert de onderzoeksbreedte van diagnostische tests 
voor afasie met de gecontroleerde stimuli en taken uit de PALPA (Bastiaanse, Bosje, 
Visch-Brink, 1995). De CAT-NL zal in de toekomst, naar onze mening, nog 
belangrijker worden in wetenschappelijk onderzoek zowel als in de klinische praktijk 
en – ondanks een aantal tekortkomingen -  een welkome aanvulling vormen voor 
iedere logopedische testbibliotheek. 
 
Referenties 
Bastiaanse, R., Bosje, M., & Visch-Brink, E.G. (1995). Psycholinguïstic Assessment of Language 
Problems in Aphasia (PALPA). Hove: Psychology press. 
Bastiaanse, R., Maas, E., & Rispens, J. (2000). Werkwoorden en Zinnen Test. Lisse: Swets & 
Zeitlinger B.V. 
Bruce, C., & Edmundson, A. (2010). Letting the CAT out of the bag: A review of the Comprehensive 
Aphasia Test. Aphasiology, 24, 79-93. 
Ellis, A.W., & Young, A.W. (1988). Human cognitive psychology. Hove: Lawrence Erlbaum Associates. 
Dean, M. P., & Black, M. (2005). Exploring event processing and description in people with aphasia. 
Aphasiology, 19, 521-544. 
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Voor meer informatie over de aankoop van de CAT-NL verwijzen we naar 
http://www.pearsonclinical.be/cat-nl-comprehensive-aphasia-test. Vanaf het najaar 
van 2014 worden ook op regelmatige basis trainingssessies voorzien, voor meer 
informatie verwijzen we door naar 
http://www.pearsonacademy.nl/trainingenoverzicht/cat-nl-een-innoverende-afasie-
test.                                      
 
Ingezonden door Nele Kerstens en Katleen Vandeput 
 
 

 
AGENDA studiedagen voor professionelen 

 
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ 

in België en Nederland 
 
 
Thema  : Cursus Afasie en Logopedie 
Datum : verschillende data in mei, september en november 2015 
Locatie : Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Arnhem 
Meer info : www.proeducation.nl/Paramedisch/Cursus/Afasie-en-Logopedie.html 
 
 
Thema : Masterclass: Afasietherapie 
geïnspireerd op het boek ‘Status Afasietherapie’ onder redactie van Sandra Wielaert 
en Philine Berns 
Datum : 26 november 2015 
Locatie : Pearson Academy, Utrecht 
Meer info : www.pearsonacademy.nl/trainingenoverzicht/masterclass-afasietherapie 
 
 

Ingezonden door Katleen Vandeput 
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REGIO LIMBURG – 5 maart 2015 
Bezoek aan Gallo Romeins Museum in Tongeren 
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN 
7 maart 2015 

Van dierentuin tot culturele ontmoetingsplaats 
 

Zaterdag 7 maart 2015. De eerste mooie lentedag: 
ideaal om erop uit te trekken met een groep vrienden!  
Het was al even geleden dat we een museum 
bezochten, dus hoog tijd om wat cultuur op te snuiven 
in Gent. We spraken af in de Zebrastraat.  
Meer dan 100 jaar geleden liep er nog een echte zebra 
rond in de Zebrastraat… Er stond namelijk een 
dierentuin in het hartje van Gent. Aan het begin van de 
20ste eeuw werd de dierentuin 
vervangen door woningen voor de 
Gentse arbeiders. 
 

De Zebrastraat werd in 2012 opnieuw 
omgetoverd tot een sociaal-cultureel-
economische ontmoetingsplaats of 
kortweg ‘New Zebra’.  

 
Je kan er tentoonstellingen bezoeken. Er worden 
regelmatig evenementen georganiseerd. Je kan er 
lekker eten in een leuk restaurant. En natuurlijk kan je 
er ook nog steeds gewoon wonen. 
 
Iedere maand krijgt een nieuwe kunstenaar de kans om 
zijn of haar werk te tonen in ‘New Zebra’. Deze maand 
was het de beurt aan Kevin Vanwonterghem.  
Of zijn werk mooi was? Daar kunnen we helaas niet op 
antwoorden. We hadden pech: er werd die dag een 
evenement georganiseerd waardoor we niet naar 
binnen konden… 
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Geluk bij een ongeluk: aan de overkant 
van het gebouw was er ook een 
tentoonstelling. Rik Vermeersch (niet te 
verwarren met dé bekende 
‘Vermeersch’)  bleek tot onze grote 
vreugde een talentvolle schilder te zijn!  
We kunnen zijn werk terugvinden onder het ‘realisme’.  
Hij startte met schilderen in 1967. Hij is nog steeds 
actief als schilder, tekenaar en beeldhouwer. En of het 
de moeite was!  
 
Maar vooral: tijd voor een drankje! Alweer pech: 
omwille van het evenement konden we niet genieten 
van het eerste terrasje van het jaar… Gedwee gingen 
we met enkele leden op zoek naar een cafeetje in de 
buurt… zonder resultaat.  
 
Dan maar met de auto naar ons ‘stamcafé’ aan het 
SMAK. Jammer genoeg geen plaats op het terras... 
Maar we hebben met z’n allen genoten van een lekker 
drankje, een heerlijk ijsje en het allerbelangrijkste: we 
konden eindelijk weer wat bijpraten!  
 
Tot de volgende keer!           

Marlies, Kristien en Evelien 
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REGIO OOST-VLAANDEREN 
25 april 2015  

Aprilse grillen? Tijd om een kaartje te leggen! 
 
Op zaterdag 25 april kwamen we opnieuw samen in het Woon-en 
zorgcentrum Sint-Jozef in Gent: 
 
*Doel: een gezellige petanque-namiddag in het zonnetje… 
*Realiteit: regen �  
*Oplossing: gezelschapsspelletjes!  
*Extraatje: een stukje taart, koekjes en een lekker kopje koffie ☺  
 
Onze trouwste leden waren weer allemaal op post…met uitzondering 
van Rita: zij zocht het een béétje verder… in Parijs!!! Hopelijk heb je een 
leuke dag gehad, Rita!  
Gelukkig kon Aimé rekenen op een lift van Helga en Alain!  
 

 
 
 
 
 
 
 

‘Zevenen’, ‘zwarte pieten’, ‘eenentwintigen’,… Simonne en Annick waren 
dé grote winnaars van de dag. Proficiat!  
MAAR dé ontdekking en dé uitdaging van de dag: een heuse SMART 
GAME!   
 
Een spel waarbij de hersenen worden getraind: denkvermogen, 
concentratie, ruimtelijk inzicht, … maar vooral véél geduld en 
doorzettingsvermogen heb je hiervoor nodig! 
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Annick beet zich meteen vast in het spel. Maar ook Jean en Alain gingen 
de uitdaging aan.  
         

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbeelden van Smart Games: 

- Camouflage North Pole  
- Anti-Virus 
- Hide & Seek Safari  
- Airport Traffic Control  
- …en nog véél meer! 

 
Je kan deze spellen kopen in allerlei speelgoedwinkels en boekhandels. 
Een echte aanrader voor jong en oud(er)! 
Veel spelplezier!!!  
 
Marlies, Kristien en Evelien   
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REGIO VLAAMS-BRABANT: BOWLING 
                    11 april 2015 

15  mensen waren ingeschreven, maar de één na 
de andere haakte  af,  ziekte of een begrafenis, ...  
Jammer natuurlijk, toch gingen we met een klein 
groepje en het werd plezant! Philip, Fin en Sabine 
werden bowling-kampioenen! 
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REGIO VLAAMS-BRABANT – 16 MEI 2015 

 HOEGAARDEN    

Zaterdag was het contactnamiddag in Hoegaarden in 't Paenhuys.  Janneke en 

Hubert hadden alles geregeld! We genoten van taart en koffie. Een gids kwam 

de geschiedenis vertellen van dit gebouw 'Paenhuys', van brouwerij tot 

weeshuis naar jeugdhuis, het gebouw is recent helemaal vernieuwd, ... Na de 

gids kwamen de muzikanten Ubrt, Willie en Els en Els aan de beurt. Terwijl de 

muzikanten hun muziekinstrumenten bespeelden, aten we lekkere belegde 

broodjes.  

Een paar dagen later zagen we dat het in de krant stond. De gids is ook een 

journalist en hij schreef er een artikel over ...! 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01685354 

 

Lekker!                                                      

 

Clara (vriendin van Ubrt&Janneke) 

heeft de taarten, koekjes, 

chocoladepotjes gemaakt! 
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Ubrt speelde ‘Valse Triste’ 

opgedragen aan overledenen 

Georges, Paul en François. 

Zangeres Els zong o.a. 'afasietjes'           

en ‘... leven met afasie’. 

Willie en Els met instrumenten 

Bodhran en Katamendo.  

Bedankt Janneke en Ubrt! Bedankt muzikanten Willie, Els en Els! Bedankt gids 

en journalist Raymond Billen! Bedankt Clara! 

Filmpjes (muziekjes) op 

https://www.facebook.com/afasieVlaamsBrabant/videos 
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REGIO ANTWERPEN – 16 mei 2015 

Het Karrenmuseum - Het wonder van het  wiel. 
 

 
Er stond een frisse wind toen we op 16 mei 2015 het karrenmuseum  in 
Essen bezochten. 
 
In het begin kreeg ik de indruk dat de naam verkeerd gekozen was: 
“karrenmuseum”.  Het waren echter niet enkel karren die er uitgestald  
werden, maar ook  veel attributen en gebruiksvoorwerpen: bestekken en 
serviezen (voor zover men in die tijd kon spreken over “een servies”), 
kleding, een bijenkorf (niet zoals wij die vandaag kennen), steriliseerketel 
met al zijn toeters en bellen...  
Maar, de toenmalige conservator was gestart met het verzamelen van 
karren, vandaar de logische naam . 
 
Het “wiel” is dé belangrijke uitvinding die de mens ooit heeft gedaan. Dat 
bleek nogmaals toen we dit museum bezochten. 

 
Om het werk eenvoudiger en aangenamer te 
maken heeft de mens wagens en karren 
gemaakt. Van de simpele kruiwagen tot een kar 
om zware lasten te transporteren:  een kar voor 
biervaten, een huifkar,  een ijskar, een kar 
waarmee hele bomen kunnen getorst worden ... 
Er was ook een heuse strandcabine te zien. 
Hiermee werden de “chique dames” in de zee 
getrokken, zodat ze zedig in het water konden 
stappen. Dan moesten ze hun benen niet tonen 
aan die zondige heren.  

 
 
Er waren karren met één, twee, drie en vier wielen. De zware boerenkar 
had twee of drie wielen, die werd doorgaans door een paard of een os 
getrokken. De lichtere exemplaren werden voortbewogen door de  mens 
of door een hond of een geit. 
  
De paardentram verzorgde het transport tussen twee steden. Ge had, 
juist zoals dat nu nog is,  eerste klas en tweede klas. 
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Bij een begrafenis hoort een 
lijkwagen. De wagen werd 
getrokken door twee mannen.  
Als het wat “chiquer” mocht 
zijn,  afhankelijk van de status 
van de persoon,  werd die 
getrokken door 2 of 4 in het 
zwart getooide paarden.  Een  
“corbillard” avant la lettre. 
 
 

 
 
Tussendoor leren we ook wat “lijkwade” is. Iemand die overleden was 
heeft geen behoefte aan kostuum of een kleed.   
Dan legde men bovenop het lichaam van de dierbare een “gefaked” 

kledingstuk, in de vorm van een kostuum of 
een kleed, dat heette dan een lijkwade.   
 
 
 
Boter werd gemaakt door de melk en het vet 
te scheiden in een botervat.  Dit deden 
vrouwen die gedurende 4 uur aan een stuk  
de stamper op en neer bewogen in de 
boterton. Dat dit hard labeur was hoeft geen 
betoog.  Boter was nu eenmaal “rijke- 
mensenkost”;  de  armere volk at varkensvet. 
Sommige boeren bereidden hun boter door 
de boterton te verbinden met een rad (terug 

een wiel). Dat  rad werd op zijn beurt aangedreven door een hond.    
 
 
 
Wat is nu ook weer een  “snelzeiker”?   
Dat is een extreem grote onderbroek (maat XXXXL) voor dames.  Die 
broek was in het midden open.  Daardoor konden de vrouwen  plassen 
zonder hun broek te laten zakken.  
 
Bemerking vanwege de redactie: Dames,  ge zijt er op achteruit gegaan 
met die slipjes en die minuscule “stringkes”, nu kunt ge dat niet meer.  

onze gids  bij  het  
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Van een dier dat geslacht werd ging niets verloren. Zelfs de blaas van 
een varken werd door kinderen als voetbal gebruikt.   Ze moesten wel 
eerst hun neus in het ... varken steken,  hierop gaf de boer een klap op 
buik van het dier,  waardoor het varken een “windje”  liet ...  
 
De blaas werd ook gebruikt als matrak. In die tijd duldde men geen 
“vreemden”.  Het etiket: “vreemde”  had je al vlug. Het volstond dat je 
van een ander gehucht of een ander dorp was.  Als het dan kermis was, 
en men misdroeg zich of men wilde een meisje versieren, dan was  ‘t kot 
te klein en dan sloeg men u ineen ... met een blaas.  
We praten nu niet meer over een andere gemeente; nu praten we over 
andere continenten en nu zeggen we niet meer  ze “slaan u ineen met 
een blaas” maar nu spreken we over massavernietingswapens.   
De mens is nog altijd niet veranderd.      
 
Op het einde van onze rondleiding bezochten wij ook een intacte zagerij 
en een smidse.  Bij de schrijnwerker werd het houten wiel gefrabriceerd. 
Bij de smid gebeurde  het “omkrimpen” van het wiel. De warme ijzeren 
banden werden op het wiel gelegd. Wanneer de warme stalen band in 
koud water werd afgekoeld kromp die en dan sloot die perfect aan op 
wiel.    
 
Die oude ambachten zijn nog te zien gedurende de week-ends vnl. 
tijdens de vakantieperiodes. Wie 
interesse heeft moet maar eens kijken 
op de website van het karrenmuseum.   
 
 
De “scheiresliep”.  
De scharen- en messenslijper,  was een 
welkome gast.   Hij was vooral geliefd bij 
de vrouwen want hij had alle nieuwtjes 
van de streek bij.  Hij was de roddelkrant 
van vandaag.  
 
 
Daarna zijn we onze dorst gaan lessen in de ernaast gelegen taverne, 
“de Kiekenhoeve”.  
 
Jozef Van Trier. 
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Vlaanderen: de strijd tegen de armoede 

Vlaams minister Liesbeth Homans  

wil de strijd tegen armoede verhogen . 

Zij vindt dat de huidige acties  

om armoede op te lossen niet echt werken . 

Zij kosten ook teveel : 

• Heel veel geld gaat naar de lonen 
van de organisaties die armoede bestrijden. 

• Ook het wetenschappelijk onderzoek  over armoede 
kost schrikkelijk veel geld. 
En eigenlijk weet iedereen wel wat armoede is. 

 
Daarom heeft de minister een nieuw plan  voorgesteld.  

Dit plan telt 3 grote acties: 

- Huiswerkbegeleiding  voor kansarme kinderen  

- Jongeren die willen sporten  krijgen een tussenkomst:  
     - bij de betaling   van het lidgeld  van een sportclub 
     - bij de aankoop van een sporttenue  

  - Maaltijden voor 1 euro  bij sociale restaurants en      
    voedselbanken.                                                                
    Dit project loopt al in Antwerpen.                                       
    Minister Homans wil dit nu uitbreiden                               
    naar heel Vlaanderen .                                                  
    De minister wil hiervoor                                                  
    de grote  supermarkten aanspreken .                                  
    Die hebben dagelijks overschotten  aan voedingswaren. 
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Gent:   nieuwe trams  

 
In Gent rijden nieuwe trams . 

Ze kosten meer dan 3 miljoen euro voor 1 tram . 

Ze zijn 43 m lang.   

In 1 tram  kunnen 317 reizigers  mee. 

Op 1 uur  vervoeren zij tot 2000 passagiers . 

Ze bieden veel comfort  en hebben grote ramen . 

Er is airco en wifi . 

De nieuwe trams rijden op lijn 1 

Van Flanders Expo naar Evergem. 

Gentenaar Gunther Govaert  bedacht de naam: Albatros.  

Als alles vlot loopt, rijden deze nieuwe trams   

vanaf september ook in Antwerpen .  

 

België: gezondheid   
 
Er zijn veel acties  over gezond eten  en meer bewegen . 

Maar werken al die campagnes  over gezondheid? 

Leven en eten  we wel echt gezond ? 

Eten  we genoeg groenten en fruit ?  

Even schrikken nu! Het antwoord is: NEEN! 

De Belgen eten elk jaar minder  groenten en fruit. 
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De cijfers spreken voor zich: 

Wanneer?      2004       2014 

Groenten en fruit per jaar per persoon       96kg       87 kg 
 

Welke groenten en fruit aten we het liefst?   

 Groenten in 2014 per 
persoon 

Fruit in 2014 per 
persoon 

1 Tomaten         6,5  kg Appelen                 9    kg    
2 Wortelen         6     kg Sinaasappelen      7,7 kg 
3 Ajuin               4,5  kg Bananen               7,5  kg 
 

 
Gent: zone 30  

 
Sinds 22 april is de hele binnenstad   

van Gent zone 30  geworden. 

Je mag er niet harder rijden dan 30 km per uur . 

Het gemeentebestuur van Gent  maakt een punt van: 

• Verkeersveiligheid 
• Een vlotte mobiliteit 
• Een leefbare stad  

En een zone 30 hoort daarbij. 

Mechelen, Leuven, Sint-Truiden  deden het al. 

En Antwerpen  wil er ook mee beginnen . 

Iedereen moet  goed weten  waar je 30 km  mag rijden.  

Daarom heeft Gent een plan.  
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Er worden: 

• Verkeersborden  geplaatst met ‘zone 30’ 
• Wegversmallingen, vluchtheuvels en kasseistroken 

aangelegd 

De autobestuurders  moeten niet alleen weten   

dat je niet harder dan 30 km MAG ,  

maar ze moeten ook merken   

dat je echt niet harder dan 30 km KAN . 

 

België:  voetbal 
 
Even rustig gaan zitten!   Zet je schrap! 

Dit is wereldnieuws !  

De FIFA (de internationale voetbalbond ) 

heeft een rangschikking  gemaakt  

van alle landen  van de wereld  en hun nationale ploegen . 

Op die lijst staan de best voetballende landen vooraan . 

Even kijken naar België met zijn Rode Duivels in de top 3! 

Nummer  Punten Land 

1 1687 Duitsland 
2 1494 Argentinië 
3 1457 BELGIE 
 
En met wat geluk  zouden we zelfs  

naar de tweede plaats  kunnen oprukken. 
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Gent: hondenpoep  
 
De stad Gent  wil niet alleen wat doen   

aan de snelheid van de auto’s . 

Neen, er komt ook een actie tegen hondenpoep !  

Gent wordt een drolvrije stad!  

Er is zelfs al een slogan:  

‘Samen houden we de buurt honden-poep-vrij!’ 

 

Even opletten!  Wat hondencijfers  over Gent! 

In Gent snuffelen 27 000 honden  de straten en pleinen af. 

Allemaal geregistreerde  honden . 

En voor die 27 000 honden 

heeft Gent 180 officiële hondentoiletten ! 

Elk jaar zorgen die 180 toiletten voor 21 000 kg hondenpoep . 

Daar kan je menig akkertje mee bemesten! 

 

En nu wil men in Gent  

geen of liefst zo weinig  mogelijk 

hondendrollen op straat.   

Hoe doen ze dat  daar in Gent? 

Heel simpel. Elke burger kan  

bij de gemeente een pakketje ophalen. 
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In dat pakketje steekt : 

• Een affiche  
• Een lijst met de plaatsen waar de hondentoiletten  zijn 
• Enkele vlaggetjes met een tekening van een 

hondendrol  en de slogan:  
   ‘Legt uw hond een kakje, doe het in het zakje!’ 

 
 

Het is de bedoeling dat de Gentenaars  zo  

een vlaggetje  in elke hondendrol  op straat planten   

als teken van protest tegen slordige hondeneigenaars . 

Als je dus met je trouwe  viervoeter  naar Gent afZAKt, 

zorg  dan voor de nodige zakjes . 

 

Hopelijk heeft het gemeentebestuur van Gent    

ook oog voor openbare toiletten voor mensen .     

Of moeten die soms tegen of  achter een boom gaan ….      

Hopelijk zijn er dan genoeg bomen  in Gent!  

Nog veel werk aan de winkel  tegen de Gentse Feesten . 
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Groot Brittannië:   Het is een meisje!  
 
Op 2 mei rond 8.30  beviel prinses Kate,   

werd prins William  opnieuw vader 

en kreeg de kleine prins George  een zusje.   

Het nieuwe prinsesje  heet Charlotte.  

Na de middag showden  ma Kate en pa William  

hun nieuwe aanwinst  al aan de pers en de fans. 

Iedereen was het erover eens:  

‘Charlotte is een wolk van een baby.’  

Rond halfzes  vertrok het hele gezin  al naar huis. 

’s Morgens bevallen  en ’s avonds thuis ! 

Een serieuze besparing voor de Britse gezondheidszorg. 

 

New York:   duurste schilderij ter wereld verkocht 
 

Naam van het doek Les femmes d’Alger 
Geschilderd door Pablo Picasso 
Geschilderd in 1955 
Naam van de koper Onbekend 
Prijs 160 miljoen euro 
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Thuis:  gezonde lucht in huis?  
 
Een winterse dag met stinkende auto’s geen wind en smog! 

Hop, snel naar huis!   Deuren en vensters dicht!  

Weg luchtvervuiling! Eindelijk zuivere lucht !   

Ja, dag Jan! Vergeet het maar! 

De Stichting tegen Kanker waarschuwt  dat 

de binnenlucht meestal minder zuiver is dan de buitenlucht. 

Door die slecht luchtkwaliteit in huis sterven   

elk jaar minstens 1000 Belgen . 

Waar komt die vieze binnenlucht vandaan? 

        De belangrijkste oorzaken van slechte binne nlucht? 

 
Te hoge vochtigheid zorgt voor schimmel. 
Roken in huis. 
Kaarsen, wierook, geurkaarsen geven fijn stof. 
Bij koken, bakken, verwarming komt verbrandingsgas vrij. 
Schoonmaakprodukten, verven, lijm, vernis en luchtverfrissers 
bevatten veel schadelijke scheikundige stoffen. 
Vuile buitenlucht brengt uitlaatgassen, pollen, … binnen. 
Te weinig of geen planten in huis die de vieze lucht zuiveren. 
 
Besluit: Het huis uit!   

Met zijn allen naar Gent!                                                    

Een nieuwe supertram Albatros , trage auto’s 

en wandelen zonder angst  om ergens in te trappen! 

Alleen nu die openbare toiletten  nog! 
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LOGOPEDISCHE APPS 

 
WOORDWOLK 
 
Woordwolk is ontwikkeld voor mensen met afasie. Door middel van 

associaties kan naar het juiste woord 
gezocht worden. 
 

Als je de app opent, staan een aantal 
woorden op het scherm (o.a. hoeveel, 
waarmee, wat, wie). Deze woorden kan 
je gebruiken om verder te zoeken naar 
het woord dat je zoekt. Als je een van 

deze woorden kiest, komt dit woord in het midden en komen er 
associaties omheen (bijvoorbeeld: hoeveel - tien, enkel, grootte). En 
deze woorden kan je weer gebruiken om verder te zoeken naar het 
woord dat je zoekt. Dit kan je doen tot je het juiste woord gevonden hebt.  

Er zijn tijdens dit zoeken nog handige mogelijkheden zoals swipen en 
pinchen om bijvoorbeeld terug te gaan naar een andere associatiewolk 

De app is nog experimenteel. Er wordt gebruikersdata verzameld zodat 
het systeem verbeterd kan worden. Daarom vragen de makers je aan te 
geven of je uiteindelijk het goede woord gevonden hebt na elke 
zoekactie. 
Er zit een zeer duidelijke uitleg in de app. Daarnaast is het heel prettig 
dat de app een heel eenvoudig design heeft . 

Prijs: Gratis 

Beschikbaar voor Ipad in Itunes 
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SPREEKBETER 
 

Deze app bevat oefeningen om uitspraakproblemen 
te oefenen en te verbeteren. 
 
Deze oefeningen zijn ontwikkeld voor mensen die 
Nederlands als tweede taal leren/ kennen. Maar 
kunnen ook gebruikt worden bij taalproblemen door 
afasie/dysartrie. 
 
De app bestaat uit 25 oefeningen. Deze gaan 
bijvoorbeeld over intonatie, zinsaccent, medeklinker 
combinaties of klinkers. Elke oefening bestaat uit 

een aantal opdrachten zoals vergelijken van woorden en nazeggen van 
woorden. Bij het nazeggen van woorden kan je daarna 
ook terugluisteren hoe het ging.  
 
De app is simpel en overzichtelijk in gebruik. Op de 
bijbehorende website staat ook nog ondersteunend 
materiaal: bijvoorbeeld een beslisboom over hoe te 
bepalen welke oefening relevant is voor die persoon. 
 
 
 

 
 
Prijs: Gratis (eerste 3 oefeningen), De andere 
oefeningen kun je per stuk downloaden voor 1,99 
euro. Het hele pakket downloaden kost 47,99 euro. 
Beschikbaar voor voor iPhone / iPod Touch, iPad & 
Android 
 
 
Ingezonden door Jietske Hollevoet 
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WERELDPRIMEUR: AANPASBARE HERSTELKAMERS 
VOOR BEROERTEPATIËNTEN  

 
 
In het ziekenhuis Sint-Augustinus in Antwerpen 
worden vier aanpasbare herstelkamers  getest. 
Dit zijn kamers voor patiënten na een beroerte. De 
kamers heten ‘Adaptive Healing Rooms’ . 
Patiënten oefenen verschillende keren per dag 
met de kinesist, de ergotherapeut en de 
logopedist. Maar op de kamer gebeurt er niet veel 
en vaak verveelt de patiënt zich. De kamers zijn 
een oplossing hiervoor. 

 
Een groot scherm 
 
Elke kamer heeft een groot 
scherm . Dit scherm hangt 
voor het bed van de patiënt. 
Het scherm heeft 3 delen . 
Het scherm in het midden 
toont natuurbeelden . Dit 
werkt pijnverlagend, geeft 
rust en bevordert het 
herstel. Op de twee andere schermen worden de datum, de tijd en de 
naam van het ziekenhuis  getoond. Dit zijn vaak moeilijke dingen om te 
onthouden voor de patiënt. De informatie wordt afhankelijk van de 
problemen met het zien links of rechts getoond. 
 
Een dakraam 
 

Patiënten herstellen ook beter aan de zonzijde 
van het ziekenhuis. Niet alle kamers in een 
ziekenhuis hebben daglicht. Elke kamer heeft 
daarom een kunstmatig dakraam . Het lijkt op 
een blauwe hemel. Het geeft een wit en zonnig 
licht op het bed. Het dakraam kan het licht van de 
ochtend, de dag en de avond nabootsen.  
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De mogelijkheden van de kamer zijn afhankelijk van de patiënt . Deze 
bouwt de verpleging op met het herstel. Bij de opname worden minder 
beelden getoond. Ook is het licht van het dakraam minder fel. Na enkele 
dagen worden er meer beelden getoond. Het licht is dan ook feller.  
Momenteel is de kamer nog in een testfase  in het ziekenhuis. Andere 
dingen worden later toegevoegd. Bijvoorbeeld: familie of vrienden sturen 
foto’s met een GSM die op het scherm verschijnen. Of als een 
verpleegster binnen komt, verschijnt haar naam en foto op het scherm. 
 
Ingestuurd door Nele Kerstens 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie maakt de mooiste of gekste 

groepsfoto tijdens een regionale 

bijeenkomst?? 

(dit kan zijn tijdens een uitstap of 

een gezellig 

samenzijn ...) 

 

Probeer zoveel mogelijk personen bijeen te krijgen voor 

de foto en stuur ze op naar de redactie !! 

 

De regio met de mooiste of gekste foto krijgt  

op het einde van het jaar een leuke verrassing !  

 

Te sturen naar : jenny.sneyers@skynet.be 
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WEETJEWETJE 
                          Nieuwe wet op de bescherm ing 
                    van personen en hun vermogen (D eel  2) 
 
Als vervolg op het vorige artikel over de nieuwe beschermingswet  van 
personen en hun vermogen , gaan we vandaag wat dieper in op de 
patiëntenrechten . 
 
Stel je voor dat je na een zware beroerte  nog maar gedeeltelijk 
aanspreekbaar bent of je raakt in een coma of je dementeert .  Dan ben 
je wilsonbekwaam .  Op dat ogenblik moet iemand anders in jouw plaats 
spreken en beslissingen nemen.  Heb je nog een partner, dan is er 
geen probleem .  De artsen bespreken dan de diagnose en de 
behandeling met je partner.  Die beslist dan in jouw plaats. 
 
Spijtig genoeg hebben veel ouderen vaak geen partner meer .  Of je 
eigen partner  is misschien al zelf wilsonbekwaam .   In deze gevallen is 
het belangrijk dat je vooraf iemand zoekt die je goed kent en 
vertrouwt.   Hem of haar duid je dan aan als je wettelijke 
vertegenwoordiger (je vertrouwenspersoon)  voor al je 
patiëntenrechten.   
 
Je bespreekt uiteraard vooraf met je vertrouwensper soon je 
wensen.   Als je in een coma ligt, wil je dan nog geopereerd worden?  Wil 
je nog een chemokuur ondergaan?  Wil je nog kunstmatig gevoed 
worden?  En wat met reanimatie? 
 
Na zo een gesprek weet je wettelijke vertegenwoordiger duidelijk wat hij 
of zij moet doen als jij niet meer aanspreekbaar bent.  De keuze van die 
vertegenwoordiger is dus zeer belangrijk.  Het kan een familielid 
zijn, een vriend, een vriendin, een buur, een advoc aat,  …    
 
Let op met je kinderen .  Misschien hebben niet al je kinderen 
dezelfde mening over de zorg aan het einde van je l even?  Misschien 
zijn er die tot het bittere einde zoveel mogelijk behandelingen willen laten 
verder lopen .  Anderen willen mogelijks nutteloze behandelingen tijdig 
stoppen. Vaak leiden zulke situaties tot ernstige meningsver schillen, 
discussies en soms ruzies tussen kinderen . 
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Als je dit vooraf weet, kan je best in een gesprek met al je kinderen in 
alle openheid je wensen kenbaar maken en één van je  kinderen als 
wettelijke vertrouwenspersoon aanduiden. 
 
Niet vergeten om alles op papier te zetten .  Doe je dat niet, dan zal de 
behandelende arts nooit naar je vriend, buur, …. luisteren.  Zet je het 
wel op papier, dan zijn de artsen verplicht met je 
vertrouwenspersoon te spreken .  Maar hou er ook rekening mee dat 
de artsen niet verplicht zijn om alles te doen wat je vertegenwoordiger in 
jouw plaats aanbrengt. 
 
Let op!   Duid je geen vertrouwenspersoon aan  voor je 
patiëntenrechten, dan kan de vrederechter iemand aanstellen. Dit kan 
een familielid zijn of een vriendin die je goed kent.  Maar het is ook 
mogelijk dat dit een professionele buitenstaander  is.  Een advocaat 
die je totaal niet kent en die geen weet heeft van jouw persoonlijke visie 
en wensen. 
 
Hoe deze wettelijke procedure verloopt werd in het vorige nummer van 
Wat Zeg Je?! beschreven op pagina 40/punt 5.        
 
Meer informatie nodig? 
Contacteer je ziekenfonds : 

- vraag mondeling informatie aan de balie of telefoneer 
- raadpleeg hun website 

Contacteer het Vlaams Patiëntenplatform  
Schriftelijk    Vlaams Patiëntenplatform 
                     Groenveldstraat 15 
                     3001 Heverlee 
 
Bel naar        016/23 05 26 
 
Mail naar       info@vlaamspatientenplatform.be 
Surf naar       www.vlaamspatientenplatform.be 
 
Hier kan je een formulier downloaden voor de aanduiding van een 
wettelijke vertegenwoordiger voor je patiëntenrechten. 
 
.  
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Modern 
 
Meisje : Papa, ik ben verliefd op een jongen uit Ghana die hier ver 
vandaan woont. 
We hadden een afspraakje gemaakt op een "dating website". 
En werden nadien vrienden op Facebook. 
Hadden lange gesprekken via Whats App. 
We hebben nu sinds 2 maanden een relatie via Viber. 
Hij heeft me nu, via Skype, ten huwelijk gevraagd..... 
  
Ik heb je zegen en wat goede raad nodig, Papa...... 
  
Advies van  papa : ECHT WAAR ? ? Fantastisch nieuws ! 
Trouw maar via Twitter en beleef plezier op Tango. 
Koop later je kinderen bij E-bay en laat ze via Gmail versturen. 
En als je uw man beu bent, verkoopt hem dan via KAPAZA. 
 
Computer problemen  
 
Laatst had ik wat problemen met mijn computer, dus belde ik Eddy.   
Eddy kwam langs en drukte op een paar toetsen en het probleem was 
meteen opgelost.  
Omdat hij snel klaar was, schreef hij een minimale rekening uit.  
Toen hij zijn jas aantrok, kon ik het niet nalaten om te vragen : "Wat was 
nu het probleem, Eddy?"  
Hij antwoordde : "Het was een ID honderd T probleem."  
 
Ik wilde niet te dom overkomen, dus vroeg ik : "Ahhhh, een ID honderd T 
probleem.  
Wat is dat dan, in het geval het nog een keertje optreedt ?"   
 
Den Eddy grinnikte ... "Heb je nog nooit gehoord van een ID honderd T 
fout?"  
"Mmmmm, nee...." antwoordde ik.  
"Schrijf het maar op, zei hij, "dan begrijp je het een stuk beter."  
 
Toen den Eddy vertrokken was, schreef ik het op.  
 
I D I 0 0 T  
vroeger mocht ik den Eddy wel...  
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Communicatiespel –Junior Alias 

 

 
 
WAT: Het spel ‘Junior Alias’ werd ontwikkeld door logopedisten.  
 
WAAROM: Het spel kan gebruikt worden als therapiemiddel en/of 
gezelschapsspel. Het kan worden gebruikt om mensen te laten 
benoemen, woorden te omschrijven, prenten te onthouden en raden.  
 
WIE: Het is spel heeft allerlei doelgroepen: kinderen én mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel met communicatieve en/of 

cognitieve problemen.  
 
DOEL: Je kan op verschillende manieren spelen:  

• Woordvinding: om de beurt een kaart nemen en benoemen 

• Woordvinding en omschrijving: wanneer personen al wat meer in 

zinnen kunnen spreken, kan je om de beurt een kaart omschrijven zonder 

het woord te verklappen. De ander raadt dan waarover het gaat.  

• Geheugen: je legt een aantal kaarten en probeert te memoriseren. Je kan 

dit aantal opbouwen. 

• …  

 
KOSTPRIJS: Richtprijs rond 28 euro  
BESTELLEN: via http://www.bol.com of andere 
Ingezonden door Evi Gysbrechts 
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Wat hoort bij elkaar?  
Zwarte Piet Wereldoorlog I 
De IJzer Sinterklaas 
Maskers Kerstmis 
Slee Hart 
Valentijn Carnaval 
 
 
Voeg samen 
THEE en POT  
VLEES en STOOF  
HALS en SNOER  
BRAUW en WENK  
STIFT en LIPPEN  
 
 
Doorstreep wat niet past in de rij  
Tiende            Derde           Eerste            Vier           Twintigste 
Peuter       Supermarkt        Baby         Kleuter        Boterham            
Inktvis            Skipak             Inkt                Pen          Papier    
Tent             Huis             Ezel              Villa             Kassei 
Anorak           Hoed           Dweil           Sjaal            Wanten 
 

 
Doorstreep de vogels, het fruit, de talen, …  
De vogels Vink         Beer         Ekster         Panda 
Het fruit Wortel      Perzik      Appel       Spinazie 
De talen Engels        Wol        Spaans       Pools 
De zuivelproducten Kaas         Thee          Water          Boter 
De politieke partijen VRT             SP          VTM            VLD 
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Omcirkel wat juist is  
 
Ik ben geslaagd in alle examens.  
Besluit:          Ik heb tweede zit.           
JA          NEEN 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik behaal een zwembrevet van 1500 m.     
Besluit:          Ik heb een  goede conditie.          
JA          NEEN 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9 plus 8 is 71.  
Besluit:          Ik kan goed rekenen. 
JA          NEEN 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik eet veel snoep, drink wijn en rook elke dag een pakje,  …..     
Besluit:          Ik leef ongezond.    
JA          NEEN 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik ben 92.  
Besluit:          Ik ben piepjong. 
JA         NEEN 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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WOORDZOEKER 
 
WEER   REGEN   VRIEZEN   SNEEUW   TSUNAMI   IJS   VORST   
BLIKSEM   RUKWIND   DAUW   IJZEL   TYFOON   HAGEL   ORKAAN   
STORM   DONDER   MIST   MIEZEREN   DOOI    
 
   S 
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   U 
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   W 
 

   E    D    U        F     I    B    T    B    F 

   W 
 

   E    E    R   W    D    L     T    K    O 

   A 
 

   D    R    U    K   W    I     N    D    O 

   V 
 

   R    G    J    I    E    K    M    O    N 

   O 
 

   IJ    Z    E    L    V    S    I    T    U 

   R 
 

   S    T    O    R    M    E    E    S    L 

   S  
 

  C    E    R    F    K    M    Z    U    D 

   T 
 

  W    D    K    S    K    U    E    N    O 

   R 
 

   T    U    A    M    O    N    R    A    O 

   D 
 

   R    G    A    H    T    J    E    M    I 

  W 
 

  G    P    N    I    P   G    N     I    V 

   R 
 

   V    R     I    E     Z    E    N     I    B 
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WABLIEFT-BOEKEN 
Sterke Vrouwen Overal 

 

De Wablieft-boeken zijn vlotte boeken in duidelijke taal 
voor volwassen beginnende lezers. De boeken zijn 
boeiend, spannend, ontroerend, interessant... En 
geschreven door bekende auteurs. 

 
Auteur : Goedele Liekens, Ambassadrice voor het 
Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties 
Van p. 7 t/m 89 lees je de belevenissen van vrouwen 
overal ter wereld 
 

• Verhaal 1: VERMINKT VOOR HET LEVEN (Somaliland, 
Besnijdenis-Nafisa) 

• Verhaal 2: VERLOREN GEZICHT (Bangladesh, ‘Acid Survivors 
Foundation’-Fasila) 

• Verhaal 3: STATUS POSITIEF (Swaziland, Aids-Sylvia) 
• Verhaal 4: GETROUWD MET 3 BROERS (New Delhi, Polygamien 

–Kusmari) 
• Verhaal 5: KINDSOLDAAT  BETTY (Uganda, Kindsoldaten-Betty)                         
• Verhaal 6: MISS MAMELODI (Zuid-Afrika, Townships-Prudence) 

 
Nafisa, Fasila, Sylvia, Kusmari, Betty, en Prudence strijden zonder 
uitzondering voor een betere wereld. Een wereld die zij niet gekend 
hebben!   
Toen werd de besnijdenis van vrouwen ‘traditie’ genoemd in sommige 
landen waaronder Somalieland. Schrikbarend!  
De man die de vrouw overgoot met zwavelzuur was een algemeen 
verschijnsel, verschrikking beter gezegd, in Bangladesh. Afgrijselijk! 
De ‘suikeroom’ (een oudere man) die de vrouw (een jong meisje) 
besmette met aids in Swaziland. Schandelijk!  
Polygamie in Indië is een bron van vele SOA’s (seksueel overdraagbare 
aandoeningen). Crimineel! 
Ontvoering  en verkrachting, opleidingskampen van kindsoldaten in 
Uganda. Gruwelijk!   
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Het harde leven in een ‘township’ in Zuid-Afrika, Pretoria. 
Verschrikkelijk! 
 
Het zijn niet alleen mannen die het leven van vrouwen tot een hel 
maken, maar ook de omstandigheden waarin beide geslachten leven, 
zijn de oorzaak van het onrecht in dit leven. 

Het zijn allemaal verhalen, beschreven door Goedele Liekens in een 
reportagevorm,  van landen in Azië en Afrika die zij zelf bezocht heeft!  
Petje af voor een vrouw die eens Miss België was, maar daarnaast ook 
seksuologe is, boeken schrijft, TV-presentatrice is, moeder is van twee 
dochters, en last but not least: ambassadrice  van de VN is…….en toch 
naast al die drukke bezigheden een groot hart heeft voor het onrecht dat 
vele vrouwen worden aangedaan!  En ze voegt de daad bij het woord, zij 
is door de vele reizen die zij heeft gedaan ervaren in het exact 
beschrijven van de omstandigheden waarin de verschillende verhalen 
zich afspeelden!  

Een beklijvend boek die iedereen met verstomming zal slagen! 
 
Fragment p.31: 
 
Monira weet dat niet alle mannen graag een vrouw met een job hebben. 
‘Mannen zien vrouwen als hun eigendom. Ze vinden ook dat ze hen 
mogen verkopen. Schoonheid is het belangrijkste bezit van een vrouw. 
Daarom willen mannen dat kapotmaken. Daarom doodt een man een 
vrouw niet. Hij wil haar verminken. De dader wil dat ze een levende dode 
wordt. Hij wil dat het slachtoffer elke dag in de spiegel haar verminkte 
gezicht ziet.’ 
 
Kostprijs : 6,95 euro 
 
Bestellen : http://www.wablieft.be/boeken  
 
Ingezonden door Micheline Antheunis (herstellende na een beroerte) 
t cafe binnen, maakt 2 saltoos en belandt zo op de  
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VOORZITTER 
 

Raymond Vanbylen 
raymond.vanbylen@hotmail.com 
 

 

 
 

ONDERVOORZITTERS 

Prof. Evert Thiery                              Guido Sleypen 
evert.thiery@scarlet.be                                             guido.sleypen@yucom.be 
 

 

 

 
REGIOVERANTWOORDELIJKEN  

 

Regio Antwerpen  
 
Mevr. Ria Bevers 
Stevennekens 15 
2310 Rijkevorsel 
tel. 0474/84.46.51 
janssensbeversria@gmail.com 
 
 

 

Regio Limburg  
 
Dhr. Guido Sleypen 
Abdijstraat 6 
3550 Zolder 
tel. 011/53.72.69 
guido.sleypen@yucom.be 
 

  

 

Regio Vlaams - Brabant  
 
Mevr. Chesna Berckmans 
Lange Venstraat 22 
3128 Baal 
tel. 0496/28.11.23 
chesnab@iname.com 

 

Regio West -Vlaanderen  
(ad interim) 
Mevr. Martine Sanders  

Sint-Kristoffelstraat 22  

8310 Assebroek  

0476/33.85.95 

sandersmartine10@gmail.com 

 

  

 

Regio Oost -Vlaanderen  
 
Kristien Lissens, Evelien Jacobs en 
Marlies Heyndrickx 
afasie.oostvlaanderen@gmail.com 
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Secretariaat Vereniging Afasie  
 
Mevr. Els de Meulenaere 
Dorre Eikstraat 46 
2550 Kontich 
tel: 03/4581332 
elsdem@gmail.com 

  

 

Penningmeester  
 

Mevr. Maria Huijbrechts 
Lariksdreef 84 
2900 Schoten 
Tel: 0495/248361 
mariahuijbrechts@skynet.be 

 

REDACTIE 

redactie-watzegje@hotmail.be 
 

 
Frank Paemeleire 

 

 
        Jenny  Sneyers  

Saskia Debergh 

 
Katleen Vandeput 

 
Dorien Mennes 

 
 
 
 
 
 
 

Jietske Hollevoet 

 
Evi Gysbrechts 

 
Melissa Konings  

(foto nog  
niet beschikbaar) 

 
Nele Kerstens 
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CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE 

REGIO’S 
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

 
Regio Antwerpen : 
 
27/06/2015  Bezoek bijenteelt in Rijkevorsel 
 
Regio Vlaams-Brabant : 
 
06/06/2015  Bijeenkomst in Rotselaar (Lezing) 
 
Regio Limburg : 
 
18/07/2015  Bijeenkomst 
27/09/2015  Nationale Dag Limburg in Houthalen 
 
Regio Oost-Vlaanderen : 
 
20/06/2015  Etentje + activiteit 
 
Regio West-Vlaanderen : 
 
13/06/2015  Bezoek Vlasmuseum 
 
 
 
Bezoek ook eens onze website: www.afasie.be  
Het loont de moeite. Graag uw reactie! 
 
Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 
praten en we lachen en intussen smeden we een warme 
vriendschapsband onder elkaar. 
Voor de mensen, die onze vereniging nog niet kennen,  
durf gerust contact opnemen met onze voorzitter, 
kom eens af om eens kennis te maken met onze groep. 
gondi3290 Deurne ( 


