Dit is wel anders als er gevochten wordt, of er dingen gestolen worden
‘houd de dief’ dan loopt iedereen weg, en dat weet iedereen. Toen ik nog
in Brussel op school zat ( St.Lucas ) kreeg ik het aan de stok met drie
zatte matrozen, omdat mijn haar te lang was. Die klopten mij rauw, maar
niemand in de Adolf Maxlaan hielp mij, ook als ik bloedend op de stoep
lag, mijn bril verpletterd en mijn buurman van mijn kot, was ook nergens
meer te zien .
Die heb ik een maand niet meer gezien, ondanks dat wij een verdieping
van elkaar in het zelfde gebouw zaten.
Ik heb toen wel grote schrik gehad in Brussel, ’s avonds ging ik meestal
niet meer weg, en in die tijd was mijn lichaam nog sterker, maar nu, op
mijn leeftijd, lopend met een kruk, ben ik een ‘vogel voor de – zwarte ? kat’ .
En het is nu meer dan 35 jaar geleden, maar die angst-van-grote-steden
geeft mij toch een gekend gevoel, en voor iemand die in Brussel woont,
nu en niet 35 jaar geleden, is de kans nog groter om overvallen te
worden .
‘Ja,’ zei Eric uit Brussel, ‘in de tram probeert mij iemamd mijn portefeuille
te pikken, maar ik had het juist gezien, maar niemand hielp mij.
“Met 13 Aan Tafel” of héél héél langer geleden dan 35 jaar : het verhaal
van “Het Laatste Avondmaal”, dat komt uit de Bijbel : het Evangelie
volgens Johannes of van die van Marcus, Mattheüs en Lukas ( het
Nieuwe Testament ), waarin Jezus aankondigt dat één van zijn 12
discipelen hem zal verraden .
Die 13 zijn Jezus en de 12 volgelingen ( = discipelen ) zijn Petrus en
Paulus (?), Johannes, Marcus, Mattheus, Lukas, Jacobus, en ... euh ...
enne ... in alle geval, was Judas erbij, want die gaf Jezus een kus en
verraade hem .
En er zijn veel schilders ( Leonardo da Vinci bvb. Dirk Bouts in
Vlaanderen ), schrijvers, toneelschrijvers, tekstschrijvers, dichters die
vertellen over die “Met 13 Aan Tafel”, zoals de schrijfster Mireille
Cottenjé .
In "Met 13 aan tafef" ( 1977 ) en "Dertien mannen aan tafel" ( 1978 ) liet
zij dan weer vrouwen en mannen aan het woord over hun echtscheiding.
Tot nu is er nog niemand gescheiden van regio Vlaams-Brabant van de
Vereniging Afasie met hun CVA én afasie, alle echtgenoten zijn lief voor
elkaar en helpen met raad en daad .
Die het nog moeilijk heeft, geen liefvolle ‘raad en daad’ heeft, is
iemand, die nog niet getrouwd is, een vrijgezel is, ‘die gaat pas
slapen als 'ie alle sterren heeft gezien, als 'ie van z'n vrijheid heeft
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genoten, als 'ie zegt : 't was fijn, bedankt, tot ziens ... ( Benny
Neyman - Een vrijgezel die gaat pas slapen... ) !
Toen hij een CVA kreeg, zijn z’n ouders nog in enkele maanden
gestorven.
Dit is meer dan pech, het noodlot - ‘fatum’ in Bijbeltermen, want als
persoon met afasie sta je meestal héél alléén voor alles .
En je woont nog in een grote stad, Brussel-Bruxèlles, verleden maand in
de tram wordt je portefeuille bijna gestolen, iedereen is kwaad op hem
en niet op de dief, die hem nog lachend uitfluit en in dàt anno 2006 kreeg
hij een auto ongeval, en natuurlijk : peirtootal !
Omdat geen ene mens dezelfde afasie heeft, zouden de leken denken
dat die persoon goed kon praten, zelfs geen halfzijdige verlamming
heeft, ‘die heeft niets, die profiteert van de situatie, die krijgt een dikke
bijdrage en die moet nooit meer gaan werken!’ ... maar het is niet waar,
er zijn nog andere moelijkheden na een beroerte o.a. onthouden .
Hoe kan iemand die niet goed kan onthouden, op tijd telefoneren, mailen
of een kaartje sturen naar de verantwoordelijk om naar een
contactnamiddag te gaan ?
Dat Is Heel Moeilijk !
En nu is Eric niet kunnen komen, te laat aan gedacht.
Een taak van de regioverantwoordelijke en de “Werkgroep”, is, als er
moeilijkheden zijn voor een lid om naar een contactmiddag te gaan, te
zoeken voor een oplossing. Desnoods, komt de verantwoordelijke het lid
zelf ophalen. Zo telefoneerde er iemand van de Sociale Dienst in Diest,
dat een lid die in die stad woont, naar de contactnamiddag zou willen
komen én met dit smakelijk thema : om samen te gaan eten !
Dit jaarlijks thema van de 5de Contactnamiddag is, samen middagmaal
eten in Restaurant Torenhoeve in Rotselaar, naast de donjon Ter
Heyden . ‘En die mevrouw heeft een rolstoel!’ zei die bediende.
Oké, wij zullen die mevrouw zelf wel gaan halen en proberen eens of er
in onze auto nog een derde persoon in geraakt mèt een rolstoel. Dit gaat
spijtig niet, maar dankzij vrienden mochten wij hun grote auto lenen.
Wij moesten ten laatste vertrekken thuis om 10 uur ; dan zijn wij om
10:40 in Diest, ‘pakken die vrouw met haar rolstoel mee’ en wij zijn om
11:30 in Rotselaar, maar ... maar ... de vrouw in Diest had een groot
probleem !
Die is blijven slapen als Sneeuwwitje en geen zeven dwergen te zien –
gelukkig ook geen politie of pakkemannen of -vrouwen, want je kunt niet
parkeren waar je wilt !
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Wij staan daar met een grote wagen verkeerd geparkeerd in een volle
winkelstraat, en wij mochten minuten bellen, maar niemand deed de
deur open. Door iemand anders in dit appartement geraken wij binnen
en zien die rolstoel staan: het is een soort tractor, die kunnen we zeker
niet op de auto plaatsten, die rolstoel is misschien 100 kg zwaar en die
mevrouw laat niets meer van haar horen. Wat nu ?
Mijn echtgenote en ook ‘ons chauffeurke’ belt ten einde raad naar die
bediende van de Sociale Dienst en die antwoordt gelukkig direct en zegt:
‘Die is dat vergeten. Ik hoop dat ik haar nog wakker krijg, ik bel direct
terug als ik iets nieuws weet!’
Wij staan daar, de auto klikkert met vier lichten aan, iedereen kijkt vies
naar ons van ‘wat gebeurt daar ?’ en ineens een telefoon : ‘Ik krijg haar
niet wakker, die is dat gewoon vergeten!’
En Wij Terug Weg, een stukje dezelfde weg op naar de autostrade. Wij
waren vijf minuten te laat daar en Marcel was er al, en Philip en
Marjolein en hun chauffeur Georges.
Die laatste man kan ons misschien helpen: die komt als vrijwillige
chauffeur van “Oikonde”, voor mensen met een handicap in Vilvoorde
ophalen en naar Rotselaar op tijd te brengen ; dit is niet gratis, maar toch
goedkoop : aan 0,28 Euro per kilometer doet “Oikonde” hèt !
Oikonde is afgeleid van het Griekse woord 'oikos' en betekent 'op weg
naar ... Op basis van deze positieve ervaringen ging Oikonde op zoek
naar mensen met een handicap .
Wij proberen het eens op internet : www.oikonde.be en ‘Zoek’ : vb.
• Vilvoorde ? “Oikonde Mechelen” - Colomastraat 36 - 2800
Mechelen - 015/42.16.24
• Hoegaarden ? “Oikonde Leuven” – Tiensevest 17 – 3010
Kessel-Lo – 016/55.96.13 ; oikonde@oikondeleuven.be
• Brussel ? ... vind ik niet, maar Vilvoorde – waar Marjolein en
Philip ( mensen met een handicap, want ‘afasie is een
chronische ziekte’ ) én Georges wonen – is toch kort bij de deur
van Brussel, en het station in Vilvoorde !
Of, als het mag, kan de chauffeur van “Oikonde Mechelen” Eric-devrijgezel gaan ophalen bij zijn deur en niet ergens, in het drukke
Madouplein !
Hopelijk dat Eric niet slaapt in een Glazen Kist zonder gsm onder z’n
hoofdkussen !
Hoe kun je iemand-met-een-geheugenprobleem helpen ?
Bestaat er een therapie voor?
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‘Maar waren jullie niet in het begin met 17 mensen?,Twee kwamen er
niet. En die twee anderen dan?’ Ik heb wel discalculie, maar die twee
anderen afwezigen, is wel een ander paar mouwen !
Ja, de man had afasie en wie weet dat mensen met afasie soms wel
bereid zijn hun huis te verlaten, maar ineens toch schrik hebben van ...
grote steden, of gewoon van buiten te komen en andere mensen te zien,
omdat die mensen met hem willen praten en hij kan niet antwoorden ...
OMDAT HIJ AFASIE HEEFT !
En die dag durfde die man niet buitenkomen, en beide echtgenoten
bleven thuis. Bij de buis .
Dat is ook niet abnormaal, want ... ik ben ook liever thuis. Ik kan wel
praten, en toch zijn er veel dingen, waar ik niet zo direct communicatief
ben. En telefoneren is ook niet wat ik graag doe, wel aan mensen die mij
al lang kennen, ja, da’s geen probleem.
Mensen, die al een tijd lid zijn, maar nog niet durven telefoneren of niet
graag buiten willen komen, zullen nooit komen en als iemand denkt dat
hij ... Judas heet, die durft ook niet komen tenzij met een KUS !
Ja, ik KUS graag – zeker vrouwen met of zonder afasie – en van het
religieuze Evangelie gaan wij naar het dromen- en Sprookjesland,
waar ik Sneeuwwitje wakker probeer te krijgen per gsm en deurbel !
Wij vragen aan Sinterklaas haar een lichtere rolstoel te schenken, en
bellen haar elke dag dat
zaterdag 2 december 2006 om 14:30
“Sinterklaas & Zwarte Piet” komt,
en als Zwarte Piet ( ikke dus ) het wilt, kan ‘Eric uit Brussel’ de ‘Diestse
Slaapster’ kussen ...
Hubert Mannaerts
Regioverantwoordelijke
P.S. Wat is “Wablieft” ( deze intro komt al uit 1998 ) ?
www.wablieft.be ; Wablieft : Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen ;
Tel. 015 44 65 00 .
Wablieft is een krant in eenvoudig Nederlands. Elke week vindt u er het
nieuws uit België en de rest van de wereld. Verder heel veel leuke
weetjes, een boeiend verhaal, een gesprek met een 'Bekende Vlaming',
veel sport, een strip van Biebel en een kruiswoordraadsel. Iedereen vindt
wel wat naar zijn zin in Wablieft. De meeste mensen met afasie hebben
in de revalidatie centrum die kranten gelezen en zijn er later abonnee
van geworden – ik ook!
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CONTACTNAMIDDAG REGIO ANTWERPEN
04/11/2006
BORSBEEK
Ondanks de vele telefonische annulaties (vooral wegens ziekte) waren
wij nog met 31 personen aanwezig.
Op het programma stond een spreker nl. Dhr. Peter Marien,
neuropsycholoog verbonden aan het Middelheim en lesgevend aan
verschillende universiteiten.
De bedoeling was dat hij kwam spreken over de verschillende
medicaties die een afaticus moet innemen maar daar was hij vrij vlug
over uitgepraat.
Medicatie die afasie kan verbeteren, laat staan genezen, bestaat niet.
Kort en bondig. Daar zijn in het verleden genoeg goedomlijnde pogingen
gedaan.
Wel wist Dhr. Marien een boeiende uiteenzetting te geven over afasie in
de verschillende vormen. Onze mensen konden zich daarin situeren.
Ook over het ontstaan van de opzoekingen over afasie van in de jaren
1700 tot heden. De enorme evolutie op gebied van kennis van de
hersenen.
Hij was ervan overtuigd dat patiënten die heden te dagen binnen de drie
uur in een stroke unit geraken (in een ziekenhuis met de juiste
apparatuur) van veel ellende gespaard kunnen worden. De huisdokter
kan er een cruciale rol in spelen door een juiste diagnose te stellen en
opdracht te geven om de patiënt naar een goed uitgerust ziekenhuis te
sturen.
Op het einde van zijn uiteenzetting deed hij handschoentjes aan en
haalde uit een plastic pot echte mensenhersenen, hij kon aan de hand
ervan verschillende delen laten zien die voor een afaticus zo belangrijk
zijn.
Het werd even heel stilletjes … de meeste van ons, of allemaal, hadden
nog nooit echte hersenen gezien. Natuurlijk waren die bewerkt om goed
te kunnen bewaren. Dhr. Marien kreeg een warm en verdiend applaus.
Hetgeen ons ook plezierde was het feit dat er een koppel was van regio
Vlaams Brabant. Dat Marcel van Oost Vlaanderen komt zijn we gewoon
mar dat er mensen van Vl. Brabant komen doet ons enorm plezier.
Iedereen is vrij om een andere regio te gaan bezoeken, daar moet je niet
voor wachten op de nationale dag.
Tussendoor werd er goed van de koekjes gegeten, het drinken was wat
minder als andere CNs doordat er aandachtig moest geluisterd worden.
Wij denken dat iedereen tevreden naar huis ging … en dat was onze
bedoeling.
Jef van Dessel
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TIP VOOR EEN DAGJE UIT: HET MUSEUM DR. GUISLAIN
In dit artikel proberen wij de lezers van de Wat Zeg Je? warm te maken voor een
bezoek aan het museum Dr. Guislain. Dit Gentse museum is gehuisvest in de
voormalige gebouwen van het 'Hospice Guislain', de eerste psychiatrische instelling
van België. De vaste collectie van het museum is opgebouwd rond 3 thema’s: de
geschiedenis van de psychiatrie, fotografie en outsider-kunst. Daarnaast zijn er één
of meerdere tijdelijke tentoonstellingen. Om alles grondig te bekijken kom je niet toe
met één namiddag. Voor personen met afasie en hun partner lijkt ons de collectie
outsider-kunst een ideale start om het museum te leren kennen. Deze vorm van
kunst is namelijk erg visueel en vraagt weinig uitleg. Het prachtige museum is
volledig toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en won dit jaar de prestigieuze
Vlaamse museumprijs.

'Ware kunst is nooit waar men ze verwacht:
ze is op een plaats waar niemand er op let
of er een naam aan geeft.'
Jean Dubuffet, 1949

Wat is outsider-kunst?
De term outsider-kunst verwijst naar de spontane kunst van mensen die buiten het
professionele kunstcircuit werken. Ze staan met andere woorden buiten (outside) de
klassieke kunsten. Synoniemen voor outsider-kunst zijn intuïtieve kunst, naïeve
kunst, ruwe kunst en l’art brut. Het werk van een
'buitenstaander' sluit niet echt aan bij een traditie en is
dus uniek van karakter. Meestal heeft de outsiderkunstenaar geen kunstopleiding genoten en werkt hij
vanuit een dwangmatige behoefte om dingen te creëren.
Soms weet de persoon zelf niet waarom hij dingen
maakt. Hij maakt voor zichzelf en vaak heeft zijn
omgeving in het begin zelfs geen weet van zijn werk.
Het mooiste voorbeeld hiervan vinden we in het werk
van de Amerikaan Henry Darger. Bij het opruimen van
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zijn huis na zijn overlijden ontdekte men het
werk waar hij jaren in het geheim aan
gewerkt had: een geïllustreerd boek van
15.000 pagina’s.
Het verlangen om beelden te creëren is iets
aangeboren maar bij de meeste mensen
verdwijnt deze creativiteit als ze volwassen worden. Bij outsider-kunstenaars is deze
verbeelding en authentieke scheppingskracht nog aanwezig. Er is momenteel een
grote belangstelling voor deze vorm van kunst en outsider-kunst is nu ook in alle
grote musea ter wereld te vinden. Het museum heeft in de voorbije jaren een grote
collectie

outsider-kunst

verzameld

die

ook

international

bekend

is.

De

tentoongestelde kunst is meestal erg toegankelijk en vergt meestal geen verdere
uitleg. De gidsen in het museum kunnen je echter wel enkele interessante feiten over
het leven van de kunstenaars vertellen die mogelijks een licht werpen op het waarom
van hun kunst.
Een van de hoogtepunten tijdens een bezoek aan het museum is
het werk van Tim Brown. Deze ongeletterde man schilderde voor
zijn kinderen al zijn jeugdherinneringen op houten planken (zie
foto) louter ‘omdat hij hen geen foto’s kon tonen’. Verder zijn er
verschillende beelden te zien van Nek Chand (eerste foto op de
vorige pagina). Deze Indiër bouwde heimelijk een volledige
droomstad van niet minder dan 160.000 m2 en bevolkte die met
duizenden

beelden

gemaakt

uit

afvalmateriaal.

Tenslotte

vermelden we het werk van de Nederlander Willem Van Genk
Tijdens de oorlog komt hij in aanraking met de Gestapo. Ze
dragen zwarte jassen met decoraties en ondervragen hem over de schuilplaats van
zijn ondergedoken vader Joseph. Zijn leven lang blijft hem het beeld van die
gebeurtenis bij, later legt hij een indrukwekkende collectie zware regenjassen aan die
hij stuk voor stuk versiert.
Personen met afasie zullen zeker en vast ook kunnen genieten van de twee
verdiepingen schilderijen, beelden, installaties en collages. Het gebouw alleen is al
de moeite waard. Een warm aanbevolen bezoek voor op een kille dag!
Frank Paemeleire

19

Praktische informatie
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
tel: +32(0)9/216.35.95
fax: +32(0)9/216.35.35
e-mail: info@museumdrguislain.be

•

Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag: 9-17h, zaterdag en zondag: 13-17h,
Gesloten op maandag, op 24, 25 & 31 december en op 1 januari

•

Prijzen: 5 euro, reducties: 2,5 euro

•

Aangepaste rondleidingen zijn ook mogelijk en kosten 28 euro

•

Het museum is volledig toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers!

•

Openbaar vervoer: Vanaf Gent Sint-Pietersstation of de Korenmarkt: Tram 1
(richting Evergem), Halte Guislainstraat, de tram stopt aan de ingang van het
domein, daarna is het nog +/- 150 meter te voet

•

Eigen vervoer: E17/E40 Afrit Gent, vervolgens 'Andere richtingen', volg
richting 'Eeklo' ca. 5km langs de hoofdweg. Op het einde op de T naar rechts
en onmiddellijk links (plannetje op de website of via www.mappy.be)

Internetlinks
www.museumdrguislain.be
www.outsiderart.nl
www.rawvision.com
www.nekchand.com
www.tate.org.uk/britain/exhibitions/outsiderart
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AFASIE
’n Driemaandelijkse column
van de verantwoordelijke van
regio Vlaams-Brabant :
de Heer Hubert Mannaerts
‘Nu zal het toch moeten lukken, mijn hoofd omhoog in de stoel zittend,
want ik heb juist mijn neuskeutels ingenomen!’ zei ik aan mijn vrouw .
Ik had een snotvalling en ik wou zeggen ‘mijn neusdruppels’ uit een
flesje, maar ik had weer een nieuw woord ... ‘gemaakt’, ikke, een
persoon met afasie !
Wij kwamen vrijdag uit Leuven, iemand gaan bezoeken in Gasthuisberg,
en het regende pijpe(n)stelen op de autostrade en als wij bijna thuis
waren zei ik tegen mijn chauffeur-echtgenote : ‘Regent het hier ook ?
Da’s niet erg, want wij hebben onze paraplubak bij!’
Met een paraplubak kunnen we zeker niet droog blijven, maar een
paraplu zou wel beter zijn . Hahaha, wordt er gelachen met die
verspreking of sommigen kunnen je ook ‘uitlachen’, dit is niet zo prettig
voor een persoon met afasie !
Zo’n zaken hebben mensen met afasie, sommigen hebben het meer en
ik heb weer geluk, ik heb het minder. Soms denk ik :‘Hèb ik nog afasie?’,
want alle mensen zeggen me :‘Jij hèbt dat niet, jij kunt toch spreken, je
kunt toch ook schrijven én lezen, de anderen hebben hèt, jij niet!’
Dus voel ik mij wel een verrader, een profiteur, want Martine, Lilyane,
Leentje, Paul, Jos, Georges ... hebben het toch erger dan ik .
Ik word soms verweten : ‘De vereniging heeft échte mensen nodig, die
afasie hebben, en niet ...’ hij zei het niet, maar ik hoor zijn verwijt wel .
Hèb ik nog afasie ?
Toch is de realiteit dat er zelden ( dus het kàn ) of nooit volledig herstel
van afasie kan zijn - Frank Paemeleire, 2006 !
Yes, in 10 jaar is er veel verbeterd, ik kan praten ( redelijk veel, als een
‘dwang’ ... Wernicke, lezers ! ), lezen – in die tien jaar tijd heb ik twee
romans gelezen, dat is toch iets dat niet normaal is, en de krant (?), en ik
ben niet meer naar een bioscoop gegaan na mijn CVA . Waarom ?
Ik kan de woorden niet snel genoeg lezen, het gaat te vlug. Ofwel
probeer je alles te lezen, ofwel kijk je naar het scherm, en versta je er
niets van wat er gezegd wordt .
Moet je alles ‘hèbben’? vragen ze dan, de onwetenden.
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‘Je kunt toch schrijven, verhalen maken, hier wat jij nu schrijft, dat kun je
toch ! Je hèbt dat toch niet, die ... die afa... dinges en zo iets!’
Inderdaad, dat kàn ik, maar een schrijver kan ik nooit worden, want
vroeger heb ik dat ook nooit geleerd ‘op school’, nooit naar een speciale
school geweest als bvb. een universiteit om journalist of échte schrijver,
auteur te worden .
Wel naar een Hogere School, niet als ‘schrijver’, maar om
interieurarchitect te willen worden ... én in 1973 geslaagd te zijn !
Schrijven is toch iets als tekenen, er moet een idee komen, daarover
denken in je hoofd, een soort planning maken - meestal ’s morgens,even nog blijven liggen én nadenken, en als je opstaat, direct naar de
computer en schrijf je in één ruk je verhaal, zoals vroeger mijn ontwerp,
dus daar zijn wel gelijkenissen in .
En nu kan ik, Hubert Mannaerts (een persoon met afasie ???) een
verslag maken over bvb. een concert, een festival, een tentoonstelling,
de Nationale Dag Afasie in Kalmthout of de 4de Contactnamiddag van
Vlaams-Brabant, in ‘De Wintertuin’ in de Campus St.Jan in de Regionale
Heilig Hart Ziekenhuis in Tienen bijvoorbeeld .
Waar beginnen we?
Met de Nationale Dag Afasie of ‘De Wintertuin’, lezers ?
• Primo : de Nationale Dag Afasie, een Inter-Regionale Contactdag
• Secundo : ‘De Wintertuin’, een Regionale Contact...namiddag
de Nationale Dag Afasie
regio Antwerpen
zondag 17 september 2006 in Kalmthout
van 11 tot 17 uur
‘Kalmpthout’ schrijf ik altijd, en niet zoals het moet zijn zonder die ‘p’, is
dat een teken dat ik nog afasie heb ? Ik vroeg het aan mijn buurvrouw,
een logopediste uit ... Kalmthout, Mevrouw Lieve Erreygers ( een écht
moeilijk woord voor de eerste keer te schrijven, Erryygers ) en die vrouw
zei : ‘Ja, vroeger schreven ze dat zo!’
Dus, ik even gerustgesteld, ‘vroeger was het zo, dat zit nog ergens
opgeslagen in mijn hersenen’!
En waar ligt die gemeente ?
Redelijk ver van mijn eigen rustig dorpje, Hoegaarden, en dankzij een
website op internet, zoek ik alles op ‘hoe er te geraken’, énne ... ook op
tijd, om 11 uur in het vroeger Kasteel ‘Strijboshof’, maar dat nu een
taverne en restaurant is.
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Zo gaan wij een half uur eerder, om nog eens een koffie en een plasje te
doen ‘op de autostrade’, in Duffel. Dat doen wij ook altijd als wij naar een
Raad van Bestuur rijden of voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ; en
verleden jaar ook nog voor het 2de Symposium ‘Over Afasie Gesproken’
25-jaar bestaan van de Vereniging Afasie. Als regioverantwoordelijke
MOET ik toch gaan, of ik afasie heb of niet, voor mij is dat een PLICHT .
Voor sommigen niet, maar iedereen is vrij in dit democratisch land, van
koek en honing ... én het laatste hebben we op het einde gekregen,
Bijenhoning uit Kalmphout .
Voilà, die twee flesjes zijn al op, dank u regio Antwerpen ; dit is goed
voor mijn afasie én mijn snotvalling, euh ... àtchie ... àtchie – altijd twee
keer niezen ! Dank u !
Er is wat veranderd in het ‘bestuur van de regio Antwerpen’, want de
Heer Jef Van Dessel – een man MET afasie – vertrekt en geeft de kans
aan Mevrouw Ria Bevers, om zijn taak verder te zetten . Jef heeft dat 19
jaar gedaan, proficiat Jef van heel onze regio Vlaams-Brabant .
Een heel groot verschil tussen en Jef en mij, is dat hij graag verre reizen
wilt doen, en ik liever thuis zit . Jef is verleden jaar naar Amerika gegaan,
Florida, en heeft daar een verslag van gemaakt en foto’s genomen en
die staan in ‘Wat zeg je?’, september 2006 deel 3. Jef is ook nooit naar
een Universiteit gegaan om journalist te worden, want zijn beroep is
kraanman in de haven van Antwerpen. Zijn verhalen zijn echt boeiend
om te lezen ... ja, ik lees die graag! Geen kranten noch romans of
buitenlandse film, maar het Reisverslag in Florida, geschreven door
auteur Jef Van Dessel lees ik graag .
Ooit heeft iemand mij gezegd : ‘Als je verantwoordelijke bent, moet je
zeker niet over uw eigen spreken, de leden zijn meer belangrijk, over
hen moet je schrijven!’, ja, maar ik kan meer schrijven over mij, dan het
‘Leven van Anderen’ . En hun Getuigenissen – als er al enkele die
geschreven hebben – vergeet ik ... als sneeuw in de zon !
Dus, lezers, ik schrijf het bèste over de Heer Hubert Mannaerts, en wil
mij wel verontschuldigen voor jullie, maar ik kan niet anders.
Nu is het al enkele dagen geleden dat de Nationale Dag Afasie
doorgegaan is in Kalmpthout, dus ben ik wel dingen vergeten, maar in
mijn hoofd blijft er toch een stukje-veel hàngen ; ik schrijf dus geen
dagboek elke dag, ik ga niet naar Florida, ik ga naar festivals of
concerten in het Eigen Land, en ook niet te ver, maar ik schrijf niets op .
Voorbeelden in Vlaanderen zoals Aardooie, Harelbeke, Koekelare – die
laatste is het verste, en regio Antwerpen : Wuustwezel - near Kalmphout
- en St.Lenaerts - near Brecht .
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Daar maak ik het vroegere radioprogramma ( Tigerno Radio fm 101 in
Tienen, near Hoegaarden !!! ), het Ubrt’s Program van, alles in mijn
hoofd, ik schrijf niets op, want ... ik kan ‘s anderendaags niet lezen wat ik
gisteren geschreven heb, ... ik kan mijn eigen geschrift de volgende dag
niet lezen !
Dus : ik heb afasie, taal- en spraakstoornissen ! Hoera, ik ben niet
gebuisd, 1% er-door !
Alle regio’s doen voor de Nationale Dag Afasie, tussen het middagmaal
en het Vier-Uurtje een activiteit, meestal iets muzikaal . ‘Jef & zijn Team’
hadden een dansgroep . Die deden niet alleen folklorische dansen – met
houten klompen, maar een muzikante had een accordeon bij en er werd
ook gezongen . De groep komt uit Nieuwmoer - near Kalmpthout - heet
de ‘Sint Jorisgilde’, die al 31 jaar bestaan .
Meer nieuws : www.sintjorisgilde.be .
Zij ‘deden’traditionals als Suske Wiet, Stille Kempen, Rozenwals en
Tinneke van Heule .
’s Anderendaags heb ik thuis Tinne gespeeld op mijn harmonica, wel
een diatonische, en de accordeoniste in de groep, had een chromatische
. En Jef had nog een verrassing : een kleinzoon kon ook accordeon
spelen, de jongenheer Kwinten Schram !
Hij is 12 jaar, is drie jaar geleden beginnen spelen en kon al een heel
repertoire doen voor het volk ; het is ook een diatonische accordeon die
hij gebruikt, zoals ik met ‘mijn mondmezikske’, een toonladder van zeven
noten – de chromatische 12, mèt halve noten .
Na mijn twee jaar revalidatie ( dat van 2 nu 4 jaar kan worden ! ) wist ik
niet meer hoe ik mijn leven verder moest doen, en uiteindelijk ‘de muziek
heeft mij gered’, ik ging naar een Muziekschool . En leerde van alles ...
gitaar, mondharmonica, didgeridoo, bass, moderne zang en het
gemakkelijkste – én ook om mee te nemen ! – de mondharmonica, die
bleef ik verder leren . En bij elke 6de Contactnamiddag in VlaamsBrabant, speelt Zwarte Piet – ik dus – Sinterklaasliedjes voor de leden .
En Sinterklaas heb ik ook leren kennen in de Muziekschool o.a. en die
speelt ook soms een wijsje mee .
Enkele jaren was er een bepaald schema van de regio Vlaams-Brabant,
1ste Contactnamiddag Kaas- en Vleesfestijn in Rotselaar (ons clublokaal),
3de Open Tuindag bij Mevrouw Plasschaert in Lubbeek, de andere
namiddagen allen in Rotselaar zoals de 5de Contact een restaurant
aldaar en de 6de komt Sinterklaas en Zwarte Piet ; de 2de en 4de kan
veranderen van thema’s, speculaas maken én eten, Oxfam
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Wereldwinkel komt eens met zijn artikelen, paasbloemen maken, een
voordracht over Sri Lanka, etc. ... alles ‘ontspannend’ enne ... :
iemand van de groep, had een ( goed ! ) idee om niet alleen ontspanning
te geven, maar ook iets LEERRIJKS te laten zien, een voordracht over
AFASIE
en de woordvindingsproblemen van de regioverantwoordelijke niet te
sensibiliseren !
Over de Nieuwe Inzichtingen over Behandeling van Afasie ; Herstel van
Communucatie Bevorderen ! En wij wisten al dat de Heer Frank
Paemeleire daar àlles over wist . Wij vroegen het hem en hij kon het
voor ons doen, als wij de technieke aanpak hadden, bvb. om zijn laptop
te projecteren op een groot scherm en een pa-installatie om hem te
kunnen verstaan wat hij zei . Dat ging dus niet in ons clublokaal, een
zaal van een taverne in Rotselaar, dus zocht ‘iemand’ waar het wel kon .
Die ‘iemand’ had een naam, het is de Heer Gilbert Huyghe, echtgenoot
van een Vrouw Met Afasie, Mevrouw Martine De Smet .
Zij is niet alleen zijn lieve echtgenote, maar ook zijn ‘proefkonijn...tje’ om
alles daadwerkelijk op te zoeken over afasie . Dat je na een CVA met
afasie, direct moet beginnen met logopedie en testen te doen, om die
taal-en spraakstoornissen zo veel mogelijk te kunnen behandelen .
Soms gebeurt het dat de dokter zei (*) : ‘Ja, logopedie zal toch niet
helpen, neemt hèm/haar mee naar huis, het helpt toch niet!’ maar dat is
niet waar ! De Heer Frank Paemeleire kan dat bewijzen en waar kan hij
de voordracht doen ?
In een ziekenhuis, in een Revalidatie Centrum voor mensen met Afasie,
bvb. in Campus St.Jan in de Regionale Heilig Hart Ziekenhuis in Tienen,
waar Martine De Smet behandeld werd . Bijvoorbeeld, én het was weer
een Goed Idee van Gilbert Huyghe !
Martine en Gilbert werden actief lid bij de ‘Werkgroep Vergadering’ en
daar werden de plannen van hèn besproken, én er werd ook een datum
opgesteld voor de eerste voordracht, in een soort aula, ‘De Wintertuin’
in het ziekenhuis, maar ... er was nog geen toelating om dit te mogen
doen . Gilbert – terwijl zijn vrouw geholpen werd – vergaderde met de
ombudsman de Heer Geert Roggen en hun secretaresse, de
hoofdlogopediste Mevrouw Sybille Neven ... en tijdens een
directievergadering, gaf de Algemene Directeur-Beheerder de Heer
Rudy Mattheus op maandag 3 juli 2006 zijn fiat .
En de voordracht of de 4de Contactnamiddag mocht doorgaan, maar ...
niet op een zaterdag of een zondag, want ‘de Wintertuin’ is dan gesloten,
wel op een werkdag, bvb. op een woensdagnamiddag !!
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En zo hebben wij het gedaan énne ... mèt sùccès !
‘Afasie is een chronische aandoening en de cliënt wordt begeleid bij het
zoeken naar een nieuwe identiteit’ ( Pound, 1998 )
De Vereniging Afasie vzw heeft haar eerste voordracht kunnen geven
in 'De Wintertuin' in Campus St.Jan van het Regionale Ziekenhuis Heilig
Hart te Tienen, op woensdag 13 september 2006 van 15 tot 17 uur .
Van de 125 uitnodigingen, kwamen er 12 leden van regio VlaamsBrabant, 5 mensen met afasie en familie, die geen lid zijn van de
Vereniging Afasie, 6 logopedisten en 1 persoon uit Campus St.Jan
kinesitherapeute ; samen 24 .
De voorzitter Mevrouw Lieve Vercruysse deed de inleiding en de Heer
Frank Paemeleire uit de Arteveldehogeschool van Gent, deed de
voordracht , met vragen achteraf .
In de pauze konden we koffie nemen of iets fris, betaald door de regio –
een traditie van ‘De Wintertuin’ . Er werd veel verteld en vragen gesteld ;
de Bruine Folders, het Roze Boekje ‘Afasie wat nu?’ en de nieuwe én
vroegere edities van het driemaandelijks tijdschrift ‘Wat zeg
je?’meegenomen, alles gratis voor de genodigden . De voordracht ? Ook
gratis !
Het foto album van 6 jaar verantwoordelijke, er werd veel de kaft ‘Ik
herken je niet meer’ van prof. dr. Christophe Lafosse (
neuropsycholoog Reva Hof ter Schelde, Antwerpen-Linkeroever )
doorgenomen en van het drietal logopedisten – waar er eentje bij is,
Mevrouw Petra Thomas – ‘Afasietherapie plus. Thematische
oefenpakket
voor
lichte
woordvindingsproblemen’
.
De
woordvindingsproblemen als neuskeutel en paraplubak bvb. !
Een fotograaf – met name : Janneke, mijn echtgenote – nam goede
foto’s met het toestel van de Dames Guzzone-Van Doren, die helaas niet
konden komen en één foto ervan, namen we voor de pers : de Heer
Gilbert Huyghe had een tekst geschreven voor de pers en die foto later
verstuurd, een week voor de Belgische Verkiezingen van de
gemeenteraad en de provincieraad .
Nu : sociaal model, “afasietherapie kan niet ‘gegeven’ worden aan
een patiënt die deze passief ontvangt ...” ( Basso, 2003 )
Afasietherapie : 10 richtlijnen ( Paemeleire, 2005 )
‘Visueel objecterkennissysteem, semantisch systeem, fonologisch
outputlexicon en fonologisch outputbugget’ en alle logopedisten
waren klaar wakker, ‘er gaat wat gebeuren, we zullen allen weer

26

naar school mogen gaan’, want Frank Paemeleire zegt goede
dingen dat de aanwezige logopedisten nog niet wisten .
Afasie : diagnostiek
• Onderzoek van afasie op verschillende niveau:taal ( spreken,
begrijpen, lezen en schrijven ), communicatie ( interactief ) &
de deelname aan dagelijkse leven ( participatie )
• Nieuwe testinstrumenten als BIPAC en BEBA ( Servat &
Heesbeen, 200 ) en Comprehensive Aphasia test ( Swinburn,
Porter & Howarrd, 2004 )
Na een – niet op voorhand geschreven – afscheidsspeech, dankten wij
de aanwezigen en wensen we allen veilig thuis en verontschuldigden we
ons voor de mensen, die niet konden komen als Mevrouw Plasschaert,
prof.dr.E.Manders van de Vereniging Afasie en de hoofdlogopediste
Mevrouw Sybille Neve van Campus St.Jan, de ombudsman de Heer
Geert Roggen en at last, de Algemee Directeur-Beheerder de Heer Rudy
Mattheus van het Regionaal Heilig Hart Ziekenhuis in Tienen .
Eind oktober is er dan de 5de Contactnamiddag en gaan we à la carte
eten in Restaurant Torenhoeve in Rotselaar ; smàkelijk aanwezigen en
de anderen hebben pèch !
Met Hopen noch Honing van ... Kum(p)tich!
Leven ondanks afasie ( www.neurocom.be voor logopedisten en voor
de personen met afasie, partners, ... www.levenmetafasie.be ; nog
vragen ? frank.paemeleire@telenet.be )
Hubert Mannaerts
regio Vlaams-Brabant
(*) Ik kreeg een mail ( maandag 9 oktober 2006 6:16 ) van een lid, die
ook in Tienen was :
Ik heb nooit logopedie gehad. Ik was zoals ik in Tienen zei op zoek
naar een universitair gevormde logopedist(e), maar vond die niet,
en dan was zoals zo vaak met mij gebeurd is na verloop van tijd de
drempel te hoog en geraakte ik er niet over, met als gevolg dat ik
mij terug trok en toch een goed jaar lang in isolement geleefd heb,
want het was vaak te pijnlijk om tussen de mensen te komen en te
ervaren dat ik niet meer mee kon.

27

GEDICHT: In het licht
Waarom?
Dat vraag ik niet meer.
Het is allemaal de moeite waard,
de pijn en het niet kunnen, neem ik erbij.
Ik wandel in het licht.
Ik heb tijd nodig
om te zijn.
Ik heb tijd nodig om op te staan,
hier en nu,
en tot in de eeuwigheid.
Michèle Van Overstraeten
Volgens de officiële cijfers is Michèle van Overstraeten 48 jaar. In
werkelijkheid is ze veertien. Sinds ze veertien jaar geleden met spoed
werd geopereerd om een hersentumor te verwijderen, begon het tellen
voor haar opnieuw. Tot dan was Michèle verknocht aan het vioolspel,
aan muziek, dansen, uitgaan, schaatsen, vrienden, haar vriendin. Na de
operatie moest ze alles opnieuw leren: lezen, praten, een kopje thee
vasthouden, zich van het bed naar een stoel heffen. Lopen en
vioolspelen zou ze nooit meer kunnen. Ze werkte de voorbije tien jaar
aan een gedichtenbundel getiteld ‘Thee drinken in de woestijn’. Met
trage vingers, die zoveel strammer zijn dan haar gedachten, maar met
een verbetenheid om te vertellen - niet enkel over hoe het is als vrouw
met een handicap, maar over het leven zelf, over de passie om terug te
vechten, nu al veertien jaar lang.
De geïllustreerde bundel Thee drinken in de woestijn kost 8 euro (excl.
verzending) en wordt uitgegeven bij de SIG vzw, Kerkham 1 bus 2 in
9070 Destelbergen. SIG vzw is bereikbaar via 09/238.31.25 en info@signet.be. Je kan via deze vereniging ook een poëzievoordracht van
Michèle boeken.
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FLORIDA 4
Woensdag 23/11: Vroeg opstaan, want vandaag gingen we naar “Sea
World” in Orlando. We vertrokken om 7.00 u. We hadden een nieuwe
weg gevonden, tussendoor en dwars door Lakeland om op de 4 te
geraken. Een prachtige rustige weg. We waren vroeg dus stond onze
auto dicht bij de ingang. Weer de security passeren, zelfs de tas van het
fototoestel werd nagezien. Eén van de eerste thema’s die je tegenkomt
zijn de dolfijnen, veel dolfijnen. Men kan op bepaalde uren visjes kopen
om de dolfijnen te voederen. Goed bekeken, want als er een bepaald
aantal kilo’s verkocht is, weten ze dat de dolfijnen genoeg gegeten
hebben op de kosten van de toeristen.
Dan heb je nog een bassin met reuze schildpadden, een bassin met
grote roggen. Die roggen mag men ook strelen. Vermits de eerste show
om 11.30 u. was konden we rustig een koffie gaan drinken en een
croissant eten op een terrasje aan de grote vijver. Ineens begon er
muziek te spelen en de fonteinen in de vijver begonnen te spuiten op de
muziek, prachtig. De volgende halte waren de haaien. Je gaat door een
glazen tunnel en je kan er veel soorten vissen zien waaronder grote
haaien, je denkt wel eens, moest dat glas nu breken? Honderden tonnen
water over je lijf en wat met de haaien?
Vervolgens zijn we naar het Shamu Stadium gegaan, daar treden de
orka’s op. Jongens zijn dat beesten!

Shamu weegt 6 ton. De anderen iets minder. Voor elk optreden laten ze
eerst een fimpje zien over hun soldaten in Irak wat voor heldendaden dat
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ze daar uitrichten. Algemeen applaus, gelukkig ben ik rechts verlamd en
kan ik onmogelijk applaudisseren. Dan begint de show met killer whales,
zo heetten daar de orka’s. Ondanks hun gewicht zijn dat lenige beesten.
Die wippen uit het water op de wal precies of dat is niets. Natuurlijk
worden ze beloond, niet met één visje maar met een handsvol. Daar
wordt zelfs een dame de lucht in geslingerd. Eindelijk komt Shamu op
de proppen in al zijn glorie. Hij doet rondjes laat zich eens goed bekijken
en dan begint hij het publiek nat te maken, met zijn staart gooit hij
honderden liter water in de zitruimte. Om die reden zijn de invaliden
zitjes halverwege de tribune. Dat was echt de moeite waard.
Het werd tijd om te eten, dat deden we in het Seafire Inn Restaurant, een
vriendelijke en vlugge bediening. Alle restaurants zijn voorzien op een
massale toeloop, zij kunnen dat aan.

Na het eten het zeeleeuw en otterstadium. Een mooie show. Voor de
aanvang en in afwachting van was daar een clown het publiek aan het
bezig houden, om u kreupel te lachen. Het decor was een piratenschip
en het verhaal ging over een schatkaart. Dan kwam er nog een walrus
op het toneel, amaai dat zijn ook grote beestjes zeg. Vandaar naar de
manatee’s, zeekoeien, je kon die logge beesten bezig zien onder water.
Om 3.00 u. was er een dolfijnenshow. Mooi met medewerking van
kleine walvissen, ara’s en een hele ploeg acrobaten, ook de moeite
waard om te zien. Weeral zoiets om niet op de eerste rij te gaan zitten,
gegarandeerd nat. We zijn ook een kijkje gaan nemen in het Nautilius
Theater. Dat is bij de pinguins en in de kou. Je kan zien hoeveel moeite
ze doen om die dieren zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving te
zetten, het sneeuwde daar zelfs, maar toch zijn ze niet vrij. Het werd tijd
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om eens te ontspannen. Dat kon je doen door met een bootje naar
beneden te varen, nee te vallen, en zo mestnat te worden, onderweg
werd je nog eens goed bespoten met water, nee dank je. De volgende
attractie was een railway, dat was al iets naar mijn hand, Florke krijg je
daar niet in. Zonder nadenken daar gaan aanschuiven. Ondertussen
hoor je uit de luidsprekers dat je moet gezond zijn, geen ziekten hebben
aan je hart, alle losse voorwerpen, zelfs valse tanden uitdoen, geen
sleffers enz. zoiets moet je doen zonder nadenken. Instappen. Ge
krijgt een ijzeren gestel over u heen, dat klikt vast, en je kan niet meer
bewegen. Langzaam gaat je omhoog, maar dan verduiveld hoog.
En dan het grote moment, dat naar beneden vallen. Precies of je maag
zit in je keel, ik was al begonnen met mijn ogen dicht te doen want ik
denk dat er vijf loupes waren op dat parcour, een daarvan onderste
boven, en twee maal ging je ondergronds. Dat ging allemaal geruisloos
maar er werd wel hard gegild door het vrouwvolk. Ik denk dat er zo’n 40
personen in een treintje ging. Ik ben wel blij dat ik dat nog eens gedaan
heb. In het naar huis rijden zaten we in de file, natuurlijk al die
pretparken liggen nabij Orlando en ze sluiten allemaal om 18.00 u. Ik
geloof dat er zo’n 12 parken zijn met een gemiddelde bezetting van
pakweg meer dan 100.000 man per park. na een half uurtje was de file
opgelost.
Donderdag 24/11 : Vandaag is het Thanksgiving, een feestdag die in de
states heel erg gevierd wordt, een familiedag en ook kalkoendag. Alle
winkels zijn dicht en de meeste restaurants ook. Pas uit ons bed wordt
er geklopt aan de deur. een wildvreemde heer komt ons een taartje
brengen, zo maar, hij wenste ons een Happy thanksgiving en was weer
weg.
Dat waren taarten van de “Publix”, geschonken aan kerken om uit te
delen onder de mensen. Na de middag zijn we nog eens gaan zonnen
aan het zwembad en een wandeling gemaakt in het park. verse
pompelmoezen gaan rapen en die geperst en uitgedronken, lekker. Ah
ja, ze staan er in het wild die pompelmoes-bomen, niemand ziet er naar.
Onderweg ook, appelsienbomen, mandarijnen en citroenbomen, dat ligt
er op de grond te rotten maar een liter appelsiensap kost méér dan bij
ons. ’s Avonds gaan we eens in een klasserestaurant eten. We tutten
ons op en we rijden naar de “The Blue Dolphine”. Daar aangekomen
zien we direct dat het minstens een uur duurt eer we een tafel hebben,
terug instappen en gaan zoeken. Uit armoede hebben we dan in de
“Stacy” gaan eten, mits 2 dollar opleg voor de thanksgiving van het
personneel.
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Vrijdag 25/11 : In de voormiddag wat gewinkeld in de “publix”,
bloeddruk even gemeten, ah ja, in elk groot warenhuis staat een
bloeddrukmeter waar men gratis zijn bloeddruk kan meten.
Elk
warenhuis heeft ook een apotheek waar men op verschillende uren
doktersvoorschriften kan ophalen. Na de middag zijn we een toer gaan
doen richting Tampa, misschien valt die stad wel mee. Na anderhalf uur
rijden stonden we ineens voor de luchthaven, we stonden ervoor maar
we waren er bijlange niet in. Na een half uurtje zoeken stonden we op
parking en besloten dan maar onze vlucht te bevestigen voor 30
november richting Belgie. Een kopje koffie nog en we vatten de
terugweg aan langs Tampa Bay. Daar loopt een lange brug over van
een paar miles, vandaar uit ziet men de skyline en het sportstadium van
Tampa heel goed.
Zaterdag 26/11 : Vandaag gaan we nog eens naar Tarpon Springs, dat
Grieks dorpje weet je nog? Dat heeft ons zo gecharmeerd dat we daar
nog eens een bezoekje wilden brengen. Het was wel snikheet, rond de
35 gr. We begonnen met een ijsje te eten, 5.5 dollar voor twee bolletjes.
Maar de Griekse muziek deed ons dat vlug vergeten, bijna elk restaurant
en elke bar had wel een zanger of een groep die live zongen. Florke
was nog van plan een sponsvorm te kopen om mee naar huis te nemen,
die heb je daar in alle grootte en vormen. Ook heeft men een grote
keuze aan luchtplantjes, plantjes die zonder water kunnen leven. Naar ’t
schijnt mag je die niet uitvoeren, maar het is ons toch gelukt. Midden de
hoofdstraat heb je een groot domein met allemaal souvenier- winkeltjes,
terrasjes en eetkraampjes. Er is ook altijd live muziek, Griekse wel te
verstaan, maar dat stoort niet, de temperatuur maakt dat je in vakantie
stemming bent. Wij hebben daar een terrasje gedaan met een fris blikje
bier (in een bruine zak) en genoten van de bewegingen op het plein.
Men ziet daar ook de gekste auto’s rijden, pick-ups met enorm grote
wielen daaronder, of met dubbele banden vanachter. Moto’s zie je er
ook veel, in alle soorten en modellen, met een sidecar, met een wielas
vanachter. Een ding hebben ze gemeen, ze blinken als spiegels en de
eigenaars hebben graag dat je hun machine bewondert of fotografeert.
Als we terug reden waren we toch eventjes stil, je weet dat je hier
waarschijnlijk nooit meer komt en dat maakt je toch wat weemoedig.
Lang kan je daar niet aan denken want op een kruispunt met lichten
stond daar iemand op de middenberm met een plaat op zijn borst “ik wil
wel eten maar niet werken”. Er waren toch mensen die een geldbriefje in
zijn handen stopte zeker. Het gebeurt meer dat er iemand staat met een
plaat “I will work for food”, ik wil werken voor mijn eten. Iemand neemt
die mee, laat die man of vrouw een klusje doen, en geeft eten of geld.
Op zondag zie je dan meer krantenverkopers staan aan de kruispunten
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met een zondagsblad. Eigenlijk, ik herinner me niet dat ik iemand zag
bedelen.
Zondag 27/11 : Florke is vroeg verse pistolets gaan halen, onze laatste
zondag in Florida. Na het ontbijt de kranten gelezen op internet, wat in
het zonnetje gezeten in de tuin. Na het middageten besloten we om nog
eens naar de fleamarket (vlooienmarkt) te gaan. Uiteindelijk hadden we
nog geen presentje voor al onze kleinkinderen. Voor de twee jongens
hebben we een “orkaanlamp” gekocht, dat is iets speciaal dat in elke
woonst voorzien is. Dat is een gewone zaklamp maar zonder pillen. Het
volstaat een paar maal over en weer te schudden en zo verwek je
stroom die op zijn beurt een led lampje doet branden door een zwaar
vergrootglas. Die dingen geven veel licht. De naam orkaanlamp komt
door het feit dat gedurende een orkaan de stroom wel eens uitvalt, dan
kunnen de mensen met die lamp een aantal kaarsen bijeenzoeken en
aansteken.
In
Florida
zie
je
overwegend
bovengrondse
elektriciteitsleidingen en met een storm kan er dan vlug iets misgaan.
Gelukkig hebben we dat daar niet moeten meemaken..
Maandag 28/11 : Vandaag kuisdag, maar dan grondig kuisen, immers,
woensdag is ons vertrek en dan moet het villaatje er zo uitzien als dat we
gekomen zijn. Echt vuil is dat niet want we hebben, als we al thuis
waren, buiten geleefd. En de keuken en de badkamers werden
regelmatig grondig gekuist.
In de namiddag zijn we naar AAA geweest om onze shuttle (taxi) te
bestellen om ons naar de vlieghaven te brengen.
Dinsdag 29/11 : Om negen uur rijden we naar wafflehouse. We willen
voor de laatste maal nog eens echt op ze’n Amerikaans ontbijten, en
waar kan je dat beter als in zo’n wafelhuis. We begonnen met een mok
koffie, die wordt altijd bijgevuld, zoveel als je wil. Eerst die fameuze
dikke ronde pannenkoek, met ernaar te zien heb je al genoeg, je kunt
kiezen tussen confituur, suiker of honing om daar op te smeren, je krijgt
het allemaal. Dan komt direct een bord met twee spiegeleieren en 4
lappen spek en daarbij zoet rozijnenbrood en een bord couscous, per
persoon hé. En dan komen ze nog vragen of er nog iets moet
klaargemaakt worden. Uiteraard eet je dan maar zoals de Amerikanen,
alles doorheen, zoet en zout, en dat kan je doorspoelen met koffie, deze
maal heel goede koffie, ik heb, geloof ik wel 4 van die emmers
uitgedronken.
Het is niet te verwonderen dat we die middag niet gegeten hebben, hoe
zou dat komen? Tijd om de valiezen te maken. Buiten de kledij die we
aan hadden was alles gewassen en gestreken, dus dat inpakken ging
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heel vlot. Nog vlug een mail sturen naar onze schoonzoon om ons zeker
niet te vergeten af te halen op Zaventem.
Woensdag 30/11 : Laatste dag. Om 5 uur opgestaan. Een douche
genomen. Het bed afgetrokken en het beddegoed in de wasmachine
gestopt (Florke deed dat allemaal). Nadien zouden we dat in de
droogkast met een timer stoppen. Dat was afgesproken met die mensen
die achter ons zouden komen, ook Belgen.We hadden ook gezorgd dat
er wat eten en drinken in de koelkast stond zodanig dat ze niet moesten
meemaken wat wij meemaakten bij onze aankomst.
Om 7.15 u. arriveerde de shuttle, valiezen erin, nog eens rond gekeken
en vertrokken. De chauffeur moest nog iemand gaan oppikken een paar
miles verder, hij moest meermaals zijn dispatcher oproepen om zijn weg
te vinden. Als je daar verkeerd rijdt kan het wel een tijdje duren eer je
terug juist bent. Gelukkig stond die dame te wachten op de afgesproken
plaats en konden we vertrekken richting vliegveld. Onze tijd werd krap
door dat gezoek naar die dame. Onderweg begon het al, aanschuiven
wegens werken. Eindelijk bereikte hij een tolweg naar Tampa maar na
een half uurtje rijden stonden we hopeloos in de file. We kwamen een
half uur te laat op de vlieghaven, gelukkig hadden we onze tickets en
moesten we juist de bagage afgeven. Op het resterende half uurtje
hebben we vlug een croissant en koffie binnengespeeld en ingescheept.
De vlucht naar Atlanta duurde een goed uur, prachtig zicht, geen wolkje
aan de hemel. Ook in Atlanta was het goed weer als we landden.
Spijtig genoeg moesten we daar 5 uren wachten voor onze vlucht naar
Zaventem. Dus we konden alles rustig aan doen.
Atlanta heeft een enorm grote luchthaven. Om de paar minuten zie je
een vliegtuig opstijgen over twee startbanen. We hebben daar goed
kunnen eten, wel op z’n Amerikaans, het eten wordt ingeschept in
piepschuim bakjes, plastieken bestek en kartonnen bekers. We hebben
daar gebraden kip met noedels met groenten gegeten, echt waar heel
lekker en genoeg. Na het eten konden we rustig wat wandelen, wel in
de richting van onze gates. Want dat is daar zo groot dat je wel een
uurtje onderweg bent.
Eerst moet je een schuttle nemen, een
onbemande metro, die passeert wel 8 of 9 haltes, dat wordt allemaal
goed aangegeven op een electronisch bord en met een stem. Dan kom
je in een grote hall waar verschillende drankgelegenheden zijn, ook
restrooms, winkeltjes. Kortom je verveelt je daar niet. Zeker in ons
geval, het liep daar vol met soldaten in woestijntenue, die moesten
vertrekken naar Duitsland om daar voorbereid te worden op Irak.
Eigenlijk waren die 5 uren vlug voorbij en konden we inschepen. De
vlucht verliep vlekkeloos, geen wolkje aan de lucht. Al vlug kregen we
ons avondeten opgediend. Daarna legden veel mensen zich neer, waar
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het ging op 2 of 3 stoelen, een deken lag al klaar bij het instappen. Ik
kon niet slapen en naar buiten zien kon ook niet meer. Dan maar een
beetje lezen of een wandelingetje maken doorheen het vliegtuig. Als we
het U.K. naderden dienden ze het ontbijt op en verwittigden ze ons dat
het niet lang meer zou duren eer de landing werd ingezet. Het begon
stilaan licht te worden, we waren al heel de tijd aan het dalen en ineens
zagen we een witte grond, sneeuw begot, ik had er veel over gelezen op
internet maar nu konden we met eigen ogen zien dat het zo was.
Eindelijk terug op Belgische bodem. Eerst een heel eindje stappen om
de bagage af te halen, een valies hadden we direct, de andere kwam
een kwartier later op de band gerold. De douane was geen probleem en
in het buitenkomen zagen we onze schoonzoon reeds staan. Drie
kwartier later waren we thuis. De buren hadden de verwarming wat
hoger gezet, het was gezellig thuiskomen. Die avond zijn we bij onze
dochter gaan eten. Natuurlijk de cadeautjes afgegeven en gezellig
bijgepraat. De volgende dagen hadden we toch last van de jetlag, 6
uren verschil dat werk je zo vlug niet weg. Dat heeft toch een paar
weken geduurd eer we daar vanaf waren.
Voilà, dat was in ‘t kort onze reis uitgelegd. Dankzij Florke heb ik een
getrouw ‘verslagje’ kunnen maken. Zij heeft elke avond, in grote lijnen,
opgeschreven wat wij die dag deden, ook de temperaturen. Als we
ergens kwamen hebben we ook infoblaadjes meegenomen, kwestie om
alles juist te schrijven en weer te geven.
Spijtig hebben we Everglades en de Key’s niet kunnen doen, wegens
niet open en deels onbereikbaar. Maar in Kissimmee waren ook
Everglades en ook airboats, en mensen die het kunnen weten
verzekerden ons dat het in Kissimmee veel spectaculairder en sneller
was. Ons moesten ze niet overtuigen.
De hamvraag is: was de reis de moeite en het geld waard? Wetende wat
ik nu weet zou ik ja zeggen, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden.
We zouden dichter bij Orlando een locatie zoeken, dat zou ons veel tijd
en kilometers sparen. Orlando heeft ook een grote vlieghaven en de
hotels, motels en lodges zijn er best betaalbaar. Eten kunt ge overal.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van dit verslag, voor mij was het alsof
ik alles heb mogen overdoen. Er zijn ruim 200 foto’s gemaakt, ik heb ze
op een cd gebrand, dan kunnen we later nog eens herinneringen
ophalen van de maand november 2005 in Florida.
Jef van Dessel
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EEN VERHAAL… door Eric De Rijck
(lid van de Afasievereniging regio Vl-Brabant)

Naar Zuid-Spanjolenland (Malaga) ben ik sinds ik daar regelmatig
naartoe ga (begin jaren ’90) enkel met één vervoermiddel gegaan : het
vliegtuig.
En deze keer opnieuw met ‘de rode dieveggige maagd’ ofte Virgin
Airlines. Toen die ontstond leek het erop dat vliegen veel goedkoper
ging zijn dan voordien. Als je nu niet maanden op voorhand reserveert
betaal je drie à vier keer zoveel (bij Iberia kan dat zelfs oplopen tot vijf
keer) als vijf à zes jaar geleden.
Dat is niet proportioneel tot de stijging van de Spaanse economie of de
internationale olieprijzen.
De opkomst van de ‘lage kostenmaatschappijen’ heeft dus ook een
enorme mythe doen ontstaan. Er zijn inderdaad wel tickets die tegen
lage kostprijs worden verkocht, of zoals bij Ryan Air gratis worden
weggegeven, maar als je nu in de zomer binnen enkele dagen wilt
vertrekken betaal je je blauw, en als je je terugkeer naar een latere
datum wil verplaatsen omdat je het ginder leuk vindt of nog iets te doen
hebt, dan mag je nog eens de helft van je dure ticket erbovenop betalen.
Dat terwijl ik vroeger vaak genoeg daarvoor niet moest betalen, of ten
hoogste 1000 oude Bfkes! Je verlengt je terugkeer dus niet meer;
gedaan met de leute. Maar voor iemand met organisatorische
problemen in het dagelijkse leven zoals “afaticus ik”, is dit een
regelrechte ramp! En bovendien moet je tegenwoordig zelf je schoofzak
meenemen op het vliegtuig of je moet er nog eens flink bovenop betalen
voor drankbusjes van 15 cl ipv de gewone 33 cl, en stomme
sandwichkes. Terwijl je vroeger bij je veel goedkopere ticket nog een
maaltijd gratis erbij kreeg.
Toch er nog even op wijzen dat ik in mijn Iberische jaren, toen ik in
Lissabon woonde (en daar aan de universiteit studeerde) en ook
regelmatig in Salamanca (ook de universiteit) was, en mij omwille van
het slechte en supertrage openbaar vervoer ook per duim verplaatste,
mijn meest gebruikte vervoermiddel tussen hier en ginder ook vloog, en
het was noch ‘ een maagd’, noch ‘vliegend tuig’ zoals die maagd (Virgin)
van tegenwoordig wel kunnen genoemd worden.
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PATIËNTENRECHTEN BLIJVEN THEORIE
Uit een onderzoek dat het Vlaams Patiëntenplatform vzw verrichtte
samen met de VUB blijkt dat artsen-specialisten en verpleegkundigen te
weinig vertrouwd zijn met de rechten van de patiënt. Deze rechten
houden onder andere in dat de patiënt zijn gezondheidszorg stuurt.
De arts informeert de patiënt over zijn toestand, over de voor- en
nadelen van de behandeling en over mogelijke alternatieve
behandelingen. Daarna kan de patiënt in samenspraak met zijn arts
beslissingen nemen over zijn behandeling.
Het onderzoek wijst ook op communicatieproblemen die artsen en
verpleegkundigen ervaren in hun omgang met patiënten. Deze
problemen zijn er bij “patiënten in het algemeen”, maar vooral bij
allochtone patiënten, bij patiënten met psychische aandoeningen, met
laag opgeleide en met oudere patiënten.
“Artsen informeren naar eigen zeggen vrijwel al hun patiënten over het
doel en de aard en de dringendheid van onderzoeken en behandelingen
(90 procent), maar slechts driekwart informeert ook over mogelijke
tegenaanwijzingen. Slechts de helft informeert de patiënt over de
gevolgen van een weigering van een behandeling en amper een kwart
informeert hen over de kosten.” (De Standaard, 04/08/2006).
De therapeutische exceptie zou volgens het onderzoek ook te weinig
toegepast worden. De therapeutische exceptie betekent dat artsen
informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt en de prognose
mogen achterhouden, wanneer ze oordelen dat de patiënt een ernstig
nadeel zou ondervinden. De arts mag maar de therapeutische exceptie
toepassen als er een aantal wettelijke voorwaarden vervuld zijn (collega
arts raadplegen, schriftelijk motiveren…)
Tot slot zouden artsen en verpleegkundigen ernstige bedenkingen
hebben bij een onafhankelijke bemiddeling van klachten, als de
ombudsman aangesteld wordt door het ziekenhuis.
Het Vlaams Patiëntenplatform dringt, op grond van dit onderzoek, aan op
bijsturingen. Zo ijvert het, onder andere, voor herhaalde
informatiecampagnes door de overheid voor professionelen en voor het
brede publiek.
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Het Vlaams Patiëntenplatform heeft ook een brochure uitgebracht over
patiëntenrechten. De brochure is beschikbaar op de website van het
patiëntenplatform of kan telefonisch of schriftelijk aangevraagd worden.
Meer info : Vlaams Patiëntenplatform vzw
Ilse Weeghmans-Coördinator
Groeneweg 151, 3001 Heverlee
Tel : 016/23.05.26 – fax : 016/23.24.46
ilse.weeghmans@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be
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OVERLIJDENSBERICHTEN

We melden met diepe droefheid het overlijden van

HENNY VANDENBULCK
Zus van Michèle Vandenbulck
(Secretariaat Vereniging Afasie)

Geboren te Brasschaat op 1 maart 1944 en
overleden te Leuven op 13 oktober 2006

We melden met diepe droefheid het overlijden van

AUGUST CLOTTENS
Vader van Els Clottens
(werkgroep Oost-Vlaanderen)

geboren te Kapelle-Op-Den-Bos op 6 april 1944 en
overleden te Melle op 10 september 2006
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GOUDEN CAROLUS CHRISTMAS
In het begin van de twintigste eeuw kwamen verschillende
Angelsaksische bierstijlen naar ons land overgewaaid. Dat kwam vooral
door de Britse bevrijders uit de Eerste Wereldoorlog. Eén van die
biersoorten was Scotch, een donker, zwaar, zoet bier uit Schotland. Het
had een wat koffieachtig gebrand bitterige afdronk. Heel wat Belgische
brouwerijen gingen deze stijl imiteren.
Intussen is Scotch-bier niet meer zo populair in zijn oorspronkelijke vorm,
maar leeft hij vooral voort in afgeleide vorm: de Schotten brouwden voor
de kerstperiode immers een speciale, gekruide en vaak nog iets sterkere
versie van de gewone Scotch, de Christmas ale (ook vaak X-Mas ale
gespeld). Het is dit biertype dat in een min of meer verbloemde vorm
voortleeft in één van de boeiendste bierfamilies die ons landje rijk is: de
kerstbieren. Klassieke Belgische kerstbieren hebben immers veel weg
van deze kerst-Scotch. Dat blijkt ook het feit dat verschillende
kerstbieren nog altijd met het Engelse ‘Christmas’ worden aangeduid.
Toch gaat het niet om een klakkeloze imitatie van de Christmas ale: hij
werd veeleer versmolten met de Belgische tradities, want ook in ons land
bestond al eeuwen de gewoonte om in de winter een gekruid, sterk,
donker en voedzaam bier te brouwen. Kerst- en winterbier werden aldus
één geheel, met tal van boeiende brouwsels tot gevolg.
Vooral vanaf halverwege de jaren negentig kwam de ene Belgische
brouwerij na de andere met een nieuw kerst- of winterbier op de
proppen. Brouwerij Het Anker in Mechelen, onze oudste nog actieve
brouwerij en een monument op de Belgische bierkaart, lanceerde in die
periode de kerstversie van haar goeie ouwe Gouden Carolus Classic.
Deze kerstversie, Gouden Carolus Christmas
genaamd, was niet het eerste kerstbier van de
brouwerij. Maar de Gouden Carolus Christmas was
een nieuw recept, dat het toch al imposante gamma
van Het Anker moest verrijken. Bierliefhebbers zijn
het er over eens dat dit gelukt is: ofschoon de
Christmas ale zich op de achtergrond duidelijk laat
voelen, is Gouden Carolus Christmas een onbetwist
meesterwerk met een eigen profiel, dat door
bierkenners in binnen- en buitenland de hemel in
geprezen wordt.
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Gouden Carolus Christmas, een naam die niet
toevallig in het Engels naar Kerstmis verwijst.
Het etiket is clichématig, met sneeuw en
hulstblaadje… een beetje barok dus, en daar
past een overdadig bier bij. Het vertoont een
fraaie, heldere, warme bronskleur en draagt
een gelig beige kraagje, dat niet lang blijft
staan. Indien op keldertemperatuur
geschonken, zoals het hoort voor een donker
winterbier, ontvouwt zich een krachtig,
complex geparfumeerd aroma:
chocoladebonbons, gekonfijte dadels, porto,
koffielikeur, anijs, warme honing, zoethout,
venkel, kersen… maar ook veel koriander, een ingrediënt dat ook
effectief aangewend wordt, niet alleen in dit prachtbier maar in talloze
andere kerstbieren. Zoetige overdaad en alcoholische warmte maken
van Gouden Carolus Christmas één van onze meest pralineachtige
kerstbieren.
Niet alleen in de neus, maar ook in de mond gedraagt deze Christmas
zich zoals het hoort: vloeibare ‘Belgian chocolates’ met een gladde,
karamel- en ook wat hout- en harsachtige smaakbasis, zoetig en kruidig
en evoluerend naar een verwarmend alcoholische, maar niet te wrange
afdronk. Een rijk gevuld bier voor de koudste, donkerste dagen van het
jaar, dat een flinterdun laagje suiker achterlaat op de lippen en het hart
verwarmt. Niet alleen het hart van de bierkenner – al heeft hij in 2004
bijvoorbeeld wel de zilveren plak weggekaapt op de Amerikaanse World
Beer Cup – maar ook dat van de minder geoefende bierliefhebber, die
met dit pronkstuk een eerste stap kan zetten in de rijke wereld van de
Belgische kerst- en winterbieren. Rijk, want tegenwoordig heeft meer
dan de helft van onze brouwerijen wel minstens één kerst- of winterbier
in zijn gamma. Dat het daarbij niet altijd om zware, zoete, donkere en op
Scotch geïnspireerde bieren moet gaan, wordt bewezen door het
groeiende aantal blonde kerstbieren, waaronder kersttripels,
kerstsaisons, zelfs een kerstgeuze en een kerstpils… Als u niet van het
genre van Gouden Carolus Christmas houdt, hebt u tijdens de nakende
kerstperiode dus in ieder geval geen excuus meer om geen bier te
drinken. De vrede op aarde kan er maar mee gebaat zijn.
Wim Van Laere
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EVENTJES LACHEN…

Twee avonturiers zijn op vlucht voor een leeuw. Opeens pakt de ene
avonturier een stel gymschoenen uit zijn tas en trekt ze aan.
‘Wat doe je nou!’ roept de ander ‘Je denkt toch niet dat je harder kunt
lopen dan de leeuw?’
‘Nee, niet harder dan de leeuw, maar wel harder dan jij…’
++++++++
Een vrouw komt thuis en ziet haar man iets zoeken onder de
lantaarnpaal voor het huis.
‘Lieverd, wat zoek je?’ ‘De huissleutel’
‘Waar ben je die precies verloren?’ ‘Daar aan de overkant.’
‘Maar waarom zoek je dan hier?’ ‘Hier is tenminste licht….’
++++++++
Twee mannen sjouwen een piano in een flatgebouw omhoog.
‘Ik kan niet meer’ zegt de ene man, ‘ga eens kijken hoe ver het nog is.’
De ander verdwijnt en komt even later weer terug: ‘Ik heb een goed
bericht en een slecht bericht.’
‘Eerst het goede dan maar.’ ‘We zijn bijna boven.’
‘En nu het slechte bericht.’
‘We zijn in het verkeerde gebouw…..’
++++++++
Een computertechnicus komt bij de burgemeester: ‘Deze computer is zo
fantastisch, die neemt u de helft van uw werk uit handen.’
‘Zo’ zegt de burgemeester, ‘geef me er dan maar twee van….’
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KOM UIT JE KOT : EEN HEUSE WINTERWANDELING WACHT !
Sommige mensen kunnen niet goed tegen de koude.
Bovendien is het zo dat wie in een rolstoel zit het sneller koud krijgt, dan
een wandelaar. Toch kan een goede winterwandeling of buitenactiviteit
opbeurend zijn. Denken we maar aan de talrijke en leuke activiteiten die
plaatsvinden in de wintermaanden. Daar niet kunnen aan deelnemen, is
vaak op sociaal vlak een gemis.
Daarom enkele nuttige tips
Het dragen van goede kledij is belangrijk.
Je huid tegen kou beschermen is geen overbodige luxe. De kou kan de
beschermende laag van je huid namelijk beschadigen ! Ook wind, zon
en temperatuurschommelingen (en zelfs vervuiling en tabak)
veroorzaken dit. Je huid droogt dan uit, vooral op plaatsen waar minder
talg gevormd wordt (lippen, handen…).
Hoe ouder men wordt, hoe meer de uitdroging zich accentueert.
• Gebruik daarom een goed hydraterende crème om uitdroging en
kloven te vermijden !
• Bescherm bij strenge kou je gezicht en andere vitale delen met bv.
watervrije vasiline.
• Draag altijd handschoenen, liefst wanten, zodat de vingers elkaar
warmhouden.
• Lichaamswarmte wordt voor een groot deel afgegeven via het
hoofd ! Hou je hoofd dus niet koel, maar warm in de winter !
• Goede kleding moet niet te fel worden voorverwarmd.
Voorverwarmde sokken zorgen zo voor zweetvoeten. Het zweet
koelt vervolgens af, waardoor er bevriezing van de voeten kan
ontstaan. Synthetische stoffen zoals Fleece, Gore Tex, thinsulate,
neopreen zijn uitstekende, ademende warmhouders.
• Een isolatiedeken komt van pas voor een rolstoelgebruiker. De
lichaamswarmte blijft onder het deken, zodat een te snelle en grote
afkoeling vermeden wordt.
• Een sjaal voor het aangezicht en een zeemvel voor de borst zijn
goede beschermingen tegen kou en wind.
Je merkt het : berg op, die winterslaap-plannen. Er zijn mogelijkheden
genoeg om je te beschermen tegen de kou en om maximaal te genieten
van “’t schoon leven”.
Claire van Gorp

43

WINTER

driekoningen
feesten
handschoenen
ijskristal
kalkoen
kerstmis
koude

laarzen
lichtjes
muts
nieuwjaar
schaatsen
sjaal
slee

slingers
sneeuwklokje
sneeuwman
spar
vakantie
vorst
vriezen
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN

Regio Antwerpen :
Mevr. Bevers Ria
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
tel: 0474/84.46.51
Regio Limburg :
De heer Sleypen Guido
Abdijstraat 6
3550 Zolder
tel: 011/53.72.69
Regio Brabant :
De heer Mannaerts Hubert
Koning Albertlaan 19
3320 Hoegaarden
tel : 016/76.08.81
Regio Oost-Vlaanderen :
Mevr.Waeterloos - Maes Hortense
Isidoor De Vosstraat 35
9040 SINT Amandsberg
tel: 09/228.48.39
Regio West-Vlaanderen :
De heer Witgeers Ronny
Van Maerlantstraat 49 , bus 5
8370 Blankeberge
tel: 050/42.54.23

Secretariaat Vereniging Afasie :

Mevr. Els de Meulenaere
Dorre Eikstraat 46
2550 Kontich
tel: 0497 / 04.34.05
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E-MAILADRESSEN VERENIGING AFASIE
VOORZITTER:
Lieve Vercruysse

livercruysse@village.uunet.be

REDACTIERAAD:
Prof. Evert Thiery
Claire Van Gorp
Frank Paemeleire
Saskia Debergh
Jenny Sneyers
Katleen Vandeput

evert.thiery@scarlet.be
cvangorp@antwerpen.be
frank.paemeleire@telenet.be
saskia_debergh@hotmail.com
jenny.sneyers@skynet.be
katleenvandeput@hotmail.com

REGIO’S:
Guido Sleypen (Limburg)
Ronny Witgeers (West-Vl.)
Jan Schmidt (West-Vl. Secr)
Gerd Vanspringel (Brugge)
Katrijn Speleman (Gent )
Hubert Mannaerts (Brabant )
Ria Bevers (Antwerpen)

guido.sleypen@yucom.be
ronny.witgeers@euphonynet.be
jan.schmidt@skynet.be
gerd.vanspringel@telenet.be
katspel@gmail.com
afasie.vlbrabant@skynet.be
riabevers@hotmail.com

PENNINGMEESTER:
Luc Berlamont

luc.berlamont@pandora.be

SECRETARIAAT:
Els de Meulenaere

elsdem@gmail.com

Het is misschien nuttig om deze lijst van e-mailadressen bij de hand te
houden.
Als je in het bezit bent van een pc met internet en e-mailadres, kan je zo
communiceren op een snelle en goedkope manier.
Bezoek ook eens onze website www.afasie.be
Het loont de moeite. Graag uw reactie!
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CONTACTNAMIDDAGEN: DATUMS VAN DE REGIO’S

(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
14/01/2007
17/02/2007
24/03/2007

Jaarlijks etentje – Hof ter Schelde
Contactmiddag Borsbeek
Contactmiddag Borsbeek

Regio West-Vlaanderen :
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke.
Regio Brabant :
02/12/2006

Sinterklaas en Zwarte Piet – Huis Rotselaar

Regio Limburg :
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke.
Regio Oost-Vlaanderen

Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke.

De redactie van

Wat zeg je?
wenst alle lezers
prettige kerstdagen
en veel geluk in 2007 !

47

LIDGELD EN GIFTEN IN HET JAAR 2006
Vlugger dan wij allemaal gedacht hadden, zitten we zo in het jaar 2007.
Bijgevoegd in deze WAT ZEG JE? Vind je een overschrijvingsformulier .
U wist het al, het bestuur verhoogd het lidgeld NIET. Het lidgeld
bedraagt 12,50 euro, dat komt overeen met (503,80bfr.).
Dat is prijs die je moet invullen op het betaalformulier en die geldt voor
één jaar en voor alle inwonende gezinsleden.
Vergeet niet de persoon te vermelden voor wie het lidgeld betaald wordt.
Dit om het voor onze penningmeester overzichtelijk te maken.
Het lidgeld geeft het recht om ons driemaandelijks tijdschrift te
ontvangen. Bijgevolg tracht uw lidgeld zo vlug mogelijk vanaf 01/01/2007
te betalen. Dus niet in 2006. Mensen, die geen bankrekening hebben,
kunnen hun lidgeld betalen aan hun regioverantwoordelijke op de
eerstkomende contactnamiddag, die zal ervoor zorgen dat het terecht
komt bij de penningmeester. Mensen, die geen lidgeld betalen, zullen na
verloop van tijd, geen Wat Zeg Je meer ontvangen.
En nu de GIFTEN:
Zoals men weet, is het minimumbedrag van de fiscaal aftrekbare gift,
door het ministerie opgetrokken tot 30 euro (1210 bfr.). Daar hebben wij
niets in te zeggen, het is een beslissing van het ministerie.
Dus, onder de 30 euro kan je geen fiscaal attest krijgen. Vanaf 30 euro
en méér wel. Dat attest zal je begin 2008 in de bus krijgen om het bij uw
belastingaangifte te voegen.
U wil uw eigen regio steunen? Dat kan ! door te vermelden voor welke
regio uw gift bestemd is.
VOORBEELD:
Ik stort 42,5 euro. Ik vermeld: lidgeld Jef van Dessel, gift regio
Antwerpen. Fisc. Attest.
Fiscaal attest moet liefst erbij vermeldt
worden.
LET WEL ! lidgeld en giften zijn twee aparte zaken. Als je 30 euro stort
voor lidgeld en gift gaat er 12,5 euro naar lidgeld en 17,5 euro naar giften
maar zonder fiscaal attest. Hopelijk is dit voor iedereen duidelijk genoeg.
Mochten er vragen over zijn, neem dan gerust contact op met het
secretariaat of uw regio verantwoordelijke, zij zullen u graag verder
helpen.
Terloops gezegd, het bestuur stelt vast dat er ieder jaar een stijging is
van uw giften. Zij zijn u daar, in naam van onze afatici, heel dankbaar
voor. Zonder jullie giften is er geen goed werkende vereniging mogelijk.
Gemiddeld genomen kan je van uw gift met fiscaal attest, zeker de helft
recupereren via uw belastingaangifte. Daarvoor D A N K !
Jef van Dessel
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