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Ik zag een kuikentje 

Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 

Tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn 

 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 

In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 

 

 
 
 



Hoe is het nu met 
 

In februari voel ik me elk jaar dat kuikentje. Schuilen voor de emoties die horen bij het 
ongeluk van Joep. Het hele jaar lukt het zo goed om naar de mooie kanten te kijken, 
maar februari is sinds het ongeluk op 23 februari 2012 een donkere maand. Gelukkig 

mogen we uitkijken naar de dag van wakker worden uit zijn coma; Joep 2.0 op 3 maart. 
En dan met frisse moed op naar het voorjaar!  

 
 

Na een lange weg kunnen we zeggen dat Joep nieuwe spalken heeft die functioneren 
zonder blaren! Een hele mijlpaal waar een half jaar bellen, praten en schrijven voor nodig 

was. Het is een fijne gedachte dat Joep nu minder pijn ervaart tijdens het lopen.  
 

Het voorjaar gaan we fietsend in. De gemeente heeft de 
aanvraag voor een aangepaste tandem goedgekeurd. 
Inmiddels heeft er een passing plaatsgevonden. Joep 

vond het heel gaaf om door de gangen van het 
revalidatiecentrum te fietsen. De tandem heeft voorop 

een aangepaste fiets voor Joep. Achterop zit een 
volwassene. Er is elektrische trapondersteuning en de 
optie om Joep wel of niet mee te laten trappen. We 
hopen op deze manier inspannende ontspanning te 

kunnen bieden aan Joep. Lekker buiten zijn en 
bewegen, maar niet zelf op verkeer en obstakels te 

hoeven letten.  
 



 

Nieuws vanuit het bestuur 
 

Een nieuwe babyfoon met videofunctie is aangeschaft om Joep ’s avonds en ’s nachts in 
te kunnen zien. De oude babyfoon verloor regelmatig het signaal, geen fijn idee. Joep is 
aanvalsvrij, maar doet zichzelf in bed vaak pijn. Hij scheurt zijn huid van vingers, tenen, 
lippen. Om dit zo goed mogelijk te monitoren is weer gekozen voor een babyfoon met 

videofunctie.  
 

Omdat Joep zindelijk is geworden, dacht ik dat er een wereld open zou gaan aan kleding-
mogelijkheden. Op het gebied van broeken blijkt dat toch lastig. Joep is erg stoer en wil 

zo zelfstandig mogelijk zijn. Met één hand een broek aan en uit doen is een beste 
uitdaging. Om hem daarbij te helpen blijven we toch de aangepaste broeken bestellen. 

Elastiek en wijde pasvorm zorgen ervoor dat Joep zoveel mogelijk zelf kan. Het is 
bijzonder om mee te maken dat hij zo’n drive heeft dat hij op dit gebied dingen zelf wil 

kunnen. Het is heel waardevol om dat met hulp van de stichting mogelijk te kunnen 
maken.  

 

 
 

 


