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Hoe is het nu met 
 

Op 30 juni is Joep 2 jaar geworden, hij heeft een mooi feestje gegeven. Gelukkig heeft 
hij het best goed volgehouden. Helaas heeft hij daarna wel een hele week niet lekker in 
zijn vel gezeten, toch teveel prikkels dus. Dit hadden we verwacht, vandaar dat we de 

eerste week van juli rustig ingepland hadden.  

 
 

Vrijdag 26 juli is Joep naar de neurochirurg geweest. Deze is best tevreden met hoe het 
nu gaat. De hoofdpijn lijkt wat minder. Vandaar dat we mogen afbouwen met de 

pijnstilling. Dit gaan we heel langzaam doen, om te kijken hoe Joep reageert, zo kunnen 
we bepalen welke dosering hij blijvend nodig zal hebben. Omdat de botdelen helemaal 

nog niet vast zitten, blijft Joep kwetsbaar en heeft hij permanent hoofdpijn.  
 

Op het revalidatiecentrum gaat Joep nu naar een peutergroep, Dribbel. Hier gaat hij twee 
ochtenden in de week heen met de taxi, hij wordt vroeg opgehaald en gaat dan alleen 

naar Rotterdam. Bij Dribbel heeft Joep het heel erg naar zijn zin. Omdat het een 
therapeutische peutergroep is, ontvangt hij daar logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. 

Ook hebben we nog fysiotherapie aan huis, één keer per week.  
Joep oefent enthousiast met zijn loopwagen, kan bij ons in de poort al kleine stukjes 

zonder hulp lopen. Wel zit hij vast met een loop-broek omdat hij geen evenwicht heeft 
om zelf te blijven staan, hij hangt dus in de loopwagen. 

 
Over het algemeen is Joep een hele lieve, vrolijke jongen van twee jaar. Thuis zien we 

regelmatig moeilijk gedrag, hiervoor ontvangen we ondersteuning van de orthopedagoog. 
Dit gedrag is onder andere knijpen, bijten, gillen, slaan op zijn hoofd, hoofdbonken. 



Gelukkig laat Joep dit bijna nooit zien als er andere mensen bij zijn. Aan ons kan hij zo 
wel laten zien wanneer het hem te veel wordt. Dit is vaak best snel, Joep kan niet zo 

goed tegen drukte. Hij vindt het heel leuk, maar kan niet filteren, en krijgt alle prikkels 
sterk binnen. Ook is hij (natuurlijk!) gefrustreerd omdat hij niet alles kan wat hij zou 

willen.  
 

  
 

We willen iedereen bedanken voor de steun die we nog steeds krijgen. Het is fijn om te 
merken dat mensen begrijpen dat voor ons veel dingen anders en soms moeilijker zijn 

dan voor andere gezinnen.  
 

Dank! Remi, Suzanne en Joep 

 

Nieuws vanuit het bestuur 
 

In de Nieuwsbrief informeert het bestuur u over de volgende punten: 
 

het bestuur is uitgebreid met de (schoon)vader van Remi en Suzanne, nl. Peter de 
Quaasteniet. Peter zal vooral de PR functie van de stichting oppakken. Doelstelling daarbij 

is het vergroten van de naamsbekendheid en het organiseren van allerlei zaken die 
kunnen bijdragen aan de financiële draagkracht van de stichting. 

 
De overige bestuursfuncties wijzigen niet en zijn: 

 
Suzanne Arts- van Berkel (voorzitter) 

Marion Koene (secretaris) 
Ad de Quaasteniet (penningmeester) 

 
De penningmeester heeft de jaarrekening over het boekjaar 2012 opgemaakt. Het 

bestuur heeft deze in haar vergadering van 18 juli jl. vastgesteld. De jaarrekening zal op 
de website geplaatst worden. 

 
 



Dan mag het bestuur ook 'verheugd' een nieuwe actie melden van een donateur die al 
eerder erg mooi werk voor de stichting heeft verricht (Project Vinyl). Zijn naam is Frank 
Schild. Frank is op het  idee gekomen van 'de collectebus voor Joep'. De bedoeling is dat 

een aantal van deze bussen geplaatst worden in bruine kroegen en andere 
ontmoetingsplaatsen. De vierde (!) bus heeft zondag 28 juli zijn bestemming gekregen in 
de stamkroeg van Joep, Doppio, aan de Wytemaweg naast het Sophia kinderziekenhuis in 
Rotterdam. Het bestuur is Frank zeer erkentelijk voor zijn fantastische inzet en wacht in 

spanning de opbrengst af! De andere drie bussen staan bij 't Waepen van Veere, De 
Peperboom in Veere en Lunchroom Bijzonder in De Lier. 

 

 
 

 

Belangrijke data 
 

19 oktober 2013 van 15-18u donateurs- middag! 
Locatie: Rehoboth, Poeldijksepad 1, Honselersdijk 

 
 

 

 


