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Hoe is het nu met 
 

Met Joep gaat het best goed. Zijn 
gezondheid is redelijk stabiel en hij 
ontwikkelt zich goed. Met hele kleine 
stapjes vooruit komt hij steeds een beetje 
verder.  
Joep heeft inmiddels orthopedische 
schoenen, deze zijn hoog en zetten zijn 
enkels ‘vast’. Hierdoor zakt hij niet meer 
door zijn lamme linker enkel. Het lopen in 
de loopwagen houdt Joep hierdoor langer 
vol. Ook heeft hij meer stabiliteit door de 
steviger enkels, daardoor kan hij nu hele 
kleine stukjes aan één hand meelopen. 
Hij valt hierbij regelmatig 
(gecontroleerd), maar heeft er erg veel 
lol in.  
Joep heeft een spraakontwikkeling die 
normaal genoemd mag worden voor zijn 

leeftijd  hij leert steeds meer woordjes. 
Als hij iets wil kan hij dat steeds beter 
vertellen. Hij gebruikt de woordjes die hij 
kent nog niet adequaat, maar hierin zien 

we groei. Doordat Joep iets meer duidelijk kan maken, neemt de frustratie op sommige 
momenten af, dat is erg fijn.  
 
In november is Joep ziek geweest, een ‘gewone’ griep. We merken daarbij dat zijn 
weerstand gering is en hij lang last heeft van klachten. Hij is daarbij ook wel een stukje 
in ontwikkeling teruggevallen, maar heeft dit inmiddels weer ingehaald. Zijn vooruitgang 
blijkt fragiel. Gelukkig is Joep nog steeds overwegend positief ingesteld en wil hij graag 
leren. Hij is duidelijk niet tevreden met de kleine stapjes van vooruitgang die hij maakt, 
en wil steeds meer. Dit uit zich in veel frustratie. Dat is moeilijk, maar we proberen dit 
positief te benaderen, door de frustratie blijft Joep zich nog steeds ontwikkelen.  
 
Inmiddels is Joep bijna 2,5 en is hij zelfs een peuterpuber geworden. Hij heeft driftbuien 
en zijn favoriete woord is ‘nee’.  



Geweldig om mee te maken dat hij ook hierbij 
een ‘normale’ ontwikkeling doormaakt. Ook 
echt niet altijd leuk, vooral omdat Joep heel 
goed weet wat hij wel en niet mag van de 
dokter.. Hij bonkt tijdens driftbuien veel met 
zijn hoofd, dat is lastig om te zien.  
 
De oogoperatie van afgelopen september is nu 
al een poosje geleden. De oogarts is tevreden 
over de ogen van Joep, ze zijn goed hersteld 
van de operatie. Wel is de stand van zijn ogen 
nog niet optimaal. Zijn rechter (luie) oog heeft 
de neiging om de hoek in te draaien bij kijken 
naar de zijkant. Hierdoor vermindert Joep zijn 
zicht op dat moment. Rechtdoor kan Joep 
redelijk zien, maar de zijkanten van zijn 
blikveld zijn verre van optimaal. Mogelijk 
wordt hij hiervoor in de toekomst nogmaals 
geopereerd. Nu moeten de ogen eerst rust 
hebben. Er wordt met dagelijks afplakken 
geprobeerd het rechteroog beter te laten ontwikkelen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws vanuit het bestuur 
 
 

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de resultaten van een aantal acties 
gehouden voor de stichting Joy4Joep. 

De op de donateursdag gestartte appeltaarten actie is een succes! De teller gaat al 
richting de 70 taarten! 

AH Koornneef gaf sponsorpunten uit. Voor iedere 10 euro boodschappen gaven zij 10 
eurocent voor verenigingen en stichtingen. Ook Joy4Joep heeft hieraan meegedaan en 
met hulp van velen hebben we 1900 punten verzameld, ofwel een mooi bedrag van € 
190,- 

Zaterdag 30 november heeft Linedance “Feel Free” een benefiet georganiseerd voor 
Joy4Joep. Ruim 70 mensen hebben voor Joep gedanst tot ze er bij neer vielen…Ook was 
er een workshop bloemschikken en een stand met sieraden en make up aanwezig. Totaal 
heeft deze dag ruim € 1.000,- opgebracht! Fantastisch! Bijzonder was dat Joep zelf 
aanwezig was, wat veel indruk maakte. 

Voor allen die deze acties tot een succes hebben gemaakt: heel hartelijk dank! 

 

 

 
Graag wensen we u allen gezegende Kerstdagen en geluk, gezondheid en 

verbondenheid voor het komende jaar.  
 

Heel hartelijk bedankt voor alle steun in welke vorm dan ook, die u zowel aan 
de stichting Joy4Joep, als aan ons persoonlijk gegeven hebt! 

 
Mede namens het bestuur,  

 
Remi & Suzanne , Joep Jonkers 

 

 


