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Voorwoord 
“Ik kijk hoopvol naar de toekomst”

Op dit moment vind je in elke nieuwsbrief 
het woord ‘corona’. Een woord dat wereld-
wijd is gekend en gevreesd. Midden maart 
werden we verplicht om onze activiteiten, 
contacten en gewoontes on hold te zetten. 
Zelfs de meest dagelijkse dingen als werk 
en school werden gestopt en werden op 
een andere manier ingevuld. We misten en 
missen nog steeds de warme handdruk, de 
schouderklop of een knuffel.

In vorige nieuwsbrief van mei sprak ik nog 
de hoop uit dat versoepeling van al die 
maatregelen snel zou ingaan. Het verliep 
trager dan verwacht. Sinds 18 mei zijn we 
stapje voor stapje terug gestart met de 
thuisbegeleiding.  De start was spannend 
voor jullie en voor ons, om rekening te 
houden met de veiligheidsredenen.

We moeten volhouden om veilig te blijven 
in contacten: jullie en onze begeleid(st)ers. 
Avast bedankt voor jullie inspanningen! 

Graag wil ik jullie idee horen over onze in-
zet tijdens de afgelopen coronaperiode en 
nu, na de heropstart. In het najaar doen we 
hierover nog een bevraging. Maar voor wie 
nu al in de pen wil kruipen, kan je alvast 
antwoorden op de volgende vragren: 
• Hoe heb je de heropstart van de thuis-

begeleiding ervaren ? 
• Wat vind je van onze veiligheidsmaat-

regelen? 

• Wat vonden jullie van ons aanbod in 
de periode toen we niet op huisbezoek 
mochten komen? 

• Gaf het telefonisch contact of het 
videobellen voldoening? 

• Wat vond je goed? 
• Wat kon beter? 
• Wat mag behouden blijven van de 

contacten via telefoon of videobellen? 

Ik kijk uit naar jullie reactie via 
• e-mail : dab.diane@wegwijs.stijn.be
• tel: 0496/43 61 40
• of een schrijven (mag anoniem) 

naar Dienst Ambulante Begeleiding, 
Donkweg 49, 3520 Zonhoven.

Ik wens jullie gezondheid, rust en een 
deugddoende vakantieperiode. 
Diane Luyts 
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WELKOM
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In deze nieuwsbrief Bedankt!
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Het is een bizarre zomer. Enkele maanden ge-
leden droomden we terug van vrijheid, een 
zonnige vakantie of daguitstapjes. Waar we 
allemaal zo naar uitkeken, werd opnieuw een 
bang gegeven: "Kan ik wel veilig ergens naar 
toe gaan deze zomer? Hoe moet ik mezelf be-
zig houden als er geen (muziek)evenementen 
of activiteiten zijn mijn de buurt?" We moeten 
met zijn allen waakzaam blijven voor het ge-
vreesde coronavirus. Draag een mondmasker 
waar het moet, houdt afstand van elkaar en 
was je handen op regelmatige basis. Enkel als 
we samen werken, komen we hiermee vooruit.

In deze nieuwsbrief spelen we in op die corona-
maatregelen. Zo staan we stil bij de ongewone 
start van het volgende schooljaar. Kinderen die 
al maanden thuis zitten, moeten binnenkort te-
rug naar school en dat zal niet vanzelfsprekend 
gaan. Wij geven op pagina 8 enkele tips om om 
te gaan met die onzekerheden en spanningen.

Daarnaast laten we Gwenn aan het woord. 
Gwenn heeft een meervoudige beperking én 
een hart voor muziek. Dat ze deze zomer niet 
naar optredens kan gaan kijken, door de co-
ronamaatregelen, valt haar heel zwaar. Haar 
interview lees je op pagina 12.

Verder hebben we nog enkele interessante  
weetjes en agendapunten voor jullie verzameld 
in de vertrouwde rubrieken.

In het begin van de coronacrisis kampte 
iedereen met een tekort aan beschermings- 
materialen. Dankzij Carglass en Konings nv, 
hebben we sinds de heropstart van de huis- 
bezoeken toch voldoende materialen  zoals 
mondmaskers en alcoholgel ter beschikking 
gekregen voor ons eigen personeel en voor 
cliënten die (nog) niet over voldoende bescher-
ming beschikten.
Bedankt!!

Talent van een cliënt
Gemaakt door Jenny, 8 jaar oud.
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Interessante podcasts  
Levend verlies
In de podcastserie ‘levend verlies’, die je gratis kan beluisteren via 
spotify, voeren Edith Raap en Odet Stabel maandelijkse gesprekken 
met ouders en hulpverleners over levend verlies. Als je kind een 
beperking of chronische aandoening heeft, krijg je te maken met 
terugkerende gevoelens van verdriet en rouw. Edith en Odet spre-
ken met ouders en hulpverleners en proberen een brug tussen hen 
te slaan. Hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen hulpver-
leners ouders hierin ondersteunen?
Meer informatie vind je op levend-verlies.nl. 

IN DE KIJKER

Wat jij niet ziet
In de vierdelige podcast ‘Wat jij niet ziet’, gemaakt in opdracht 
van Steunpunt Kinderepilepsie vzw, gaat Eva De Groote op 
zoek naar de impact van medicatieresistente kinderepilepsie. 
Zowel ouders, kinderneurologen, broers, zussen en experten 
komen aan het woord.  Deze podcast is gratis te beluisteren 
op spotify.
Meer info vind je op www.kinderepilepsie.be 

Libelle ‘Mijn verhaal’
In de podcast van Libelle ‘Mijn verhaal’ kan je waargebeur-
de verhalen beluisteren. Zo is er onder meer de aflevering 
“Als je man je man niet meer is”, waar een partner vertelt 
over haar partner die een NAH opliep na een hartinfarct. 
Ook vind je er een ander verhaal war een mama vertelt over 
haar zoon die het syndroom van down heeft. 
Deze podcast is gratis te beluisteren via spotify. 

Toegankelijke stranden
Op de website inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos vind je info over een toegankelijke 
strandomgeving en opgeleide assistenten in een aantal kustgemeenten in België. 



DAB nieuwsbrief  | 7 

WeeHoo aanhangfiets
WieHoe??

Als gezin snuiven we graag de buitenlucht op en 
een beetje actie mag ook niet ontbreken.  Onze 
dochter is inmiddels 7 jaar en eerlijk gezegd zo’n 
zwaar, wiebelend pateeke achter op onze bag-
adrager kan erg vermoeiend zijn. Onze conditie 
gaat er wel op vooruit maar het leek ons leuker 
als ze zelf ook het fietsgevoel zou ervaren.  Aan-
gezien ze problemen heeft met evenwicht, niet al-
tijd alert is door haar epilepsie en haar het inzicht 
in het verkeer ontbreekt, gingen we op zoek naar 
een alternatief voor een gewone fiets. 

Ons eerste idee was om een tandem te kopen 
waarbij zij vooraan zou zitten en wij achteraan 
zouden sturen met natuurlijk elektro ondersteu-
ning. Maar dat stuitte op wat praktische proble-
men. Vooreerst de ruimte die je nodig hebt om 
zo’n gevaarte te stockeren.  Als je op verplaatsing 
wil gaan, kan je hem niet op een bagagedrager 
zetten. De aanschafprijs is ook niet gering (4500 
Euro), hoewel het VAPH voor een deel tussen-
komt.  Een gewone aanhangfiets was ook geen 
optie omwille van het evenwichtsprobleem. 

In een gesprekje met de mama van een klas-
vriendje kwamen we uit op de WeeHoo (nieuw 
waarde 379 Euro). Het is eigenlijk een stabiele 
aanhangfiets waarvan de stang demonteerbaar 
en dus  makkelijk te stockeren en te vervoeren 
is. Het karretje op zich weegt 19 kg. Het kind zit 
veilig vast met een driepuntsgordel  in een com-
fortabel zitje (dat verschoven kan worden afhan-
kelijk van de beenlengte) en kan zonder handen 
fijn meefietsen op eigen tempo. De voetjes wor-
den met klittenband vast gegespt.  Aan de hiel zit 
er nog een extra elastiek om de voet zeker niet 
van de pedaal te laten glijden. Aan elk detail zie 
je dat veiligheid van het kind voorop staat. Tot het 

Juridische info in 
een klare taal
Wist je dat je op de website www.hel-
derrecht.be juridische informatie over 
verschillende thema’s (familie, wonen, 
geld, werk, sociale bescherming,enz…) 
in verstaanbare taal kan vinden? Er 
is ook een telefonisch adviesdienst: 
03/303.71.22 of je kan je vragen mailen 
naar info@helderrecht.be

kind 35 kg weegt, kan je er gebruik van maken. 
Mama en papa hebben wel een elektrische fiets 
nodig om het ook voor hen leuk te houden.

Dit leek ons het meest geschikt. Dus schuimden 
we de twee grote tweedehandssites in België en 
Nederland af. Al gauw merkten we dat deze kar-
retjes erg gegeerd en dus snel verkocht waren. 
Eindelijk hadden we beet en deden we de eer-
ste proefrit: een glunderend, enthousiast kind 
genietend van de snelheid, de vrijheid en dat 
vol trots papa kon meehelpen. Een groot succes 
dus! 
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Het afgelopen schooljaar was voor 
iedereen bijzonder. Door het corona-
virus werden de scholen gesloten 
en veel kinderen bleven lange tijd 
thuis. Enkele types binnen het bij-
zonder onderwijs konden zelfs niet 
meer heropstarten voor de zomerva-
kantie begon. Ondertussen bereiden 
scholen zich voor om in septem-
ber opnieuw van start te gaan. In de 
media lezen we over deze heropstart 
en over alle veiligheidsmaatrege-
len die daarbij horen. Het wordt een 
schoolstart die anders is dan anders. 
Een start die voor velen misschien ook 
wel spannend is of onzeker voelt.

VOOR KINDEREN

Foto: Picsea on Unsplash

EEN ONGEWONE 
SCHOOLSTART

Sommige kinderen kunnen niet wachten om 
terug naar school te gaan. Ze hebben hun vriend-
jes gemist, ouders merken dat hun kind de 
structuur van de school nodig heeft, sommige 
kinderen zijn wat uitgekeken op het spelen thuis 
of kunnen hun vrije tijd moeilijk invullen… Andere 
kinderen kijken er niet naar uit. Zij genieten van 
het verblijven in hun veilige thuiscocon, van de 
rust thuis, van het tragere tempo of de verminde-
ring van prikkels en indrukken…

Als mama of papa kan je deze dubbele gevoe-
lens misschien wel herkennen? Aan de ene kant 
ben je misschien blij of opgelucht dat de ge- 
wone routines zich kunnen herstellen, dat je kind 
opnieuw bij leeftijdsgenootjes kan zijn, dat je kind 
weer nieuwe dingen kan leren op school… En 
anderzijds voel je je misschien onzeker: Zal het 
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veilig zijn op school? Zal mijn kind zich opnieuw 
goed kunnen aanpassen? Zal het niet te druk 
zijn? Zal mijn kind zijn thuis, of ons als mama of 
papa, niet te hard gaan missen nadat we zolang 
samen thuis zijn geweest? 

Het is belangrijk dat je als ouder op een geruste 
manier en vertrouwensvol naar de schoolstart 
kan toeleven. Dit zal je kind helpen om hetzelf-
de te doen.

Spannend, zo terug naar school…
Het is belangrijk om als ouder te begrijpen dat 
de schoolstart een grote aanpassing kan zijn 
voor kinderen: de dagelijkse routines rond het 
schoolgaan zijn misschien niet meer gekend, 
kinderen moeten opnieuw wennen aan het om-
gaan met leeftijdsgenootjes, ze zijn de drukte 
en vele prikkels niet meer gewoon, op school 
zijn er misschien andere gewoontes of afspra-
ken door het Coronavirus, kinderen die naar 
een nieuwe school gaan hebben niet met de 
nieuwe school kunnen kennismaken zoals dat 
anders gebeurt… Deze zaken kunnen kinderen 
spanning geven.

Wanneer kinderen 
spanning ervaren, kun-
nen ze dit uiten met 
woorden of via hun 
gedrag. Dit hangt 
samen met de moge-
lijkheden van het kind, 
maar kan bijvoorbeeld 
ook verschillen naargelang de situatie en de 
ervaren spanning. Wanneer het kinderen lukt 
om zich te uiten met woorden, kunnen ze ons 
vertellen of ze uitkijken naar de schoolstart, 
welke bezorgdheden ze hebben, hoe ze zich 
voelen, ze stellen vragen… Spanningsgedrag 
dat voorkomt, is bijvoorbeeld stiller of terug-
getrokken zijn, prikkelbaar zijn of veel boos 
worden, onrustig of druk gedrag… 

Het is belangrijk dat we deze verbale en niet-ver-
bale uitingen van kinderen ernstig nemen. Dat 
we tijd nemen voor hun gevoelens en bezorgd-
heden en dat we hier de nodige aandacht aan 
geven. Wanneer je kind zich gezien en begre-
pen voelt, zal hij of zij zich gesteund voelen en 
hopelijk ook steviger aan de schoolstart kunnen 
beginnen.

Hoe kan je je kind ondersteunen?
- Probeer het kind taal aan te reiken voor de ge-
voelens, gedachten, zorgen, vragen… waar hij 
of zij mee zit. Dit kan met behulp van woorden, 
maar ook prenten, zoals bv. een gevoelsther-
mometer, kunnen hel-
pend zijn. Wanneer we 
taal kunnen geven aan 
zaken die spannend 
zijn, voelen kinderen 
zich begrepen en het 
helpt hen om steviger 
te staan.

- Laat je kind merken dat hij of zij bij jou terecht 
kan met zorgen en vragen. Laat je kind voelen 
dat je er graag voor hem wilt zijn. 

- Neem tijd om samen te wennen aan de dage-
lijkse structuur en routines die gaan verande-
ren: op tijd naar bed, zich ’s morgens aankle-
den, eten op vaste tijdstippen… Probeer dit in 
de laatste vakantieweken stapsgewijs terug op 
te bouwen.

- Probeer samen toe te leven naar de eerste 
schooldag: de boekentas terug uit de kast ha-
len, samen nakijken of alle schoolbenodigdhe-
den in orde zijn, samen al eens gaan kijken aan 
de schoolpoort… Natuurlijk is het belangrijk om 
dit op maat van je kind te doen. Sommige kin-
deren zijn meer gerust wanneer ze op voorhand 
voorbereid worden, andere kinderen worden 
net meer gespannen wanneer de schoolstart 



te veel op voorhand wordt aangekondigd. Volg 
hierin de noden van je kind.

- Geef me de 5! Probeer veel duidelijkheid te 
bieden rond wat er gaat gebeuren. Duidelijk-
heid biedt veiligheid. Hiervoor kan je vijf vra-
gen beantwoorden: Wanneer gaat de school 
beginnen? Waar ga ik naartoe? Wie gaat er al-
lemaal zijn op school of in mijn klas? Hoe gaan 
de eerste schooldagen en de dagen erna er uit-
zien? Wat gaat er gebeuren? Als dat belangrijk 
is voor je kind, kan je ook informatie geven over 

de Corona-veiligheids-
maatregelen. Prenten, 
picto’s of tekeningen 
kunnen soms helpen 
om informatie te ver-
duidelijken.
 

- Aarzel niet om de school van je kind te con-
tacteren bij vragen of ongerustheid. Zij onder-
steunen je kind graag in het maken van een 
vlotte schoolstart.

Naar school gaan, betekent ook thuis komen
Na een drukke schooldag, komen kinderen 
naar huis met al hun ervaringen, belevenissen, 
vertelsels en met alle gevoelens die daarbij ho-
ren. Thuis, bij mama en papa, kunnen kinderen 
opnieuw “bijtanken”, hun emmertje leegmaken, 
de batterijtjes terug opladen… Mooie metafo-
ren, maar wat wordt hiermee bedoeld?

- Een vaste routine of structuur kan helpen om 
rustig thuis te kunnen komen. Voorbeelden zijn 
een vaste volgorde om de schoolspullen op te 
ruimen, een vast snackmomentje aan tafel, even 
samen in de zetel gaan zitten om te babbelen… 
Zoek samen naar een voorspelbare routine die 
rust biedt.

- Neem tijd voor je kind wanneer het thuiskomt 
van de school. Geef je kind de kans om te ver-
tellen, te knuffelen, samen met jou iets te doen 
of gewoon in je buurt te zijn. De nabijheid van 
mama of papa biedt veiligheid en geruststelling 
na een dag vol avontuur.

- Probeer zelf ook te verwoorden wat je ziet bij 
je kind en stel vragen. Dit helpt kinderen om 
uiting te geven aan hun gedachten en gevoe-
lens. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je wat stil bent. 
Het was misschien een drukke dag voor jou?” 
Stel je kind steeds gerust. Bijvoorbeeld: “We zijn 
nu gezellig samen thuis en we gaan er nog een 
rustige avond van maken.”

- Sommige kinderen hebben na schooltijd een 
rustmomentje nodig (bv. op een rustig plekje in 
een boek kijken), andere kinderen hebben voor-
al nood aan een uitlaatklep (bv. op de trampo-
line springen). Beide soorten activiteiten helpen 
je kind om de gebeurtenissen van die dag te 
verwerken. Zoek naar wat werkt voor jouw kind.

Meer informatie over de coronamaatregelen bij 
de schoolstart in september kan u steeds terug-
vinden op de website van Onderwijs Vlaande-
ren: onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Wij wensen alle kinderen en jongeren veel 
succes op hun eerste schooldag!





INTERVIEW

Met je kinderen naar de jongste film, een mu-
sical of K3-concert gaan kijken. Met je partner 
naar het theater of een opera. Voor de mees-
te mensen is dat een doodgewone zaak. Het 
genot van een concert is vaak onbekend bij 
mensen die in de marge van de samenleving le-
ven, zoals vele doven en slechthorenden. Dankzij 
het gebruik van koptelefoons en ringleidingen 
(een systeem dat ervoor zorgt dat het geluid 
van TV, radio of microfoon rechtstreeks in het 
gehoorapparaat terecht komt) is cultuur intus-
sen veel meer toegankelijk geworden. In corona- 
tijden vallen deze kansen weg. Welke impact 
heeft het gemis van cultuurbeleving op slecht-
horenden? In gesprek met Gwenn Jacquemin 
(18) word ik geconfronteerd met een werkelijk-
heid waarbij fysieke cultuurbeleving de belang-
rijkste zingeving biedt. De digitale wereld kan 
die heerlijke ervaring niet echt vervangen. "Als 
iedereen zich nu aan de regels houdt, kunnen we 
in september misschien terug naar een concert 
en samen zingen", hoopt ze.

Gwenn is slechthorend en heeft een mentale en 
motorische beperking. Muziek is haar grootste 
passie. Ze geniet van mooie klanken, zowel pop 
als operamuziek. Vorig jaar studeerde ze nog als 
'winkelhulp' bij de Kids te Hasselt. Een richting 

die ze noodgedwongen volgde bij gebrek aan 
een gepaste opleiding. Voor haar meervoudige 
beperking bestaat immers geen aangepast on-
derwijs in Vlaanderen. Eigenlijk was Gwenn hier 
niet op haar plaats.  Een procesgerichte aanpak 
op maat, met focus op meervoudige diversiteit 
én rekening houdend met talenten zou Gwenn 
wellicht geleid hebben tot een humane richting 
met focus op cultuurbeleving. Haar getuigschrift 
is voor haar een waardeloos document dat he-
lemaal achteraan in de onderste schuif van een 
zolderkast belandt. Haar muzikaal talent werd 
niet aangeraakt. 

Een sociaal-artistiek leerproces, bij 
uitstek hét middel tot welbevinden
Gelukkig kan Gwenn wel genieten van muziek in 
haar vrijetijd. Ondanks haar gehoorproblematiek 
zingt Gwenn sedert haar negende bij de popko-
ren van Muzemix, een kunsteducatieve vereni-
ging in Dilsen-Stokkem. Bij Muzemix is iedereen 
welkom. De dirigente zorgt voor de nodige toe-
gankelijkheid. Zo wordt er gebruik gemaakt van 
FM-systeem, een geluidsoverdrachtsysteem om 
spraakverstaanbaarheid te ondersteunen. En bij 
de kooropstelling zorgt de dirigente dat liplezen 
mogelijk is.
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IK TEL AF TOT IK 
WEER NAAR EEN

MAGconcert



Dankzij een fijne omgangscultuur voelt Gwenn 
zich helemaal thuis bij de andere leeftijdsgeno-
tjes. ‘Iedereen mag meezingen, we hoeven geen 
noten te kunnen lezen. Samen zingen is heer-
lijk. Het lijkt alsof je samen hoort terwijl je niet 
met mekaar hoeft te babbelen. Zeker bij mooie 
teksten waardoor je al zingend je mening kan 
verkondigen,’ aldus Gwenn. Een mening heeft ze 
wél. ‘Ik word boos als politiekers niet duidelijk 
zeggen wat we moeten doen. Dat maakt mij zo 
onrustig'. Meezingen in een koor geeft je een 
stem, vervult sociale behoeften en bevordert je 
welbevinden.

"Samen zingen is heerlijk. Het 
lijkt alsof je samen hoort ter-
wijl je niet met mekaar hoeft te 
babbelen. Zeker bij mooie 
teksten waardoor je al zingend je 
mening kan verkondigen."
- Gwenn

Gwenn droomt van een carrière als 
zangeres.
Intussen gaat Gwenn twee dagen per week naar 
een dagcentrum waar ze andere jongeren kan 
ontmoeten en leert zelfstandig worden. Toe-
gang tot de reguliere arbeidsmarkt zal helaas 
nooit mogelijk zijn. En toch blijft ze dromen 
van een carrière als zangeres. Ze beseft echter 
heel goed dat ze andere mensen nodig heeft 
om deze droom waar te maken. Wekelijks volgt 
ze individuele zangcoaching om stemtechnisch 
nog te versterken. ‘Ik moet ook leren hoe ik be-
jaarden moet toespreken en hoe ik mijn liedjes 
moet aankondigen’, zegt Gwenn die zo graag 
voor bejaarden wil optreden. Haar engelachtige 
stem zal vele mensen ontroeren. Dat staat buiten 
kijf! Dit konden we reeds waarnemen tijdens vele 
kooroptredens waar Gwenn als soliste traantjes 
deed vloeien. ‘Het allerliefste zou ik één van de 

meisjes van K3 willen zijn’, mijmert ze.

Genieten van daguitstappen en 
concerten
Samen met haar mama schuimt Gwenn vele con-
certen van K3 af. K3 is een leuke meidengroep 
met blije, enthousiaste en pakkende liedjes! ‘Als 
er nieuwe shows zijn, zeg ik dat altijd en dan 
zoekt mama dat uit en koopt zij tickets voor ons. 
Vorig jaar zijn we naar Plopsa De Panne, Vlaan-
deren Feest in Antwerpen, Ketnettour, Hoover-
fonic en nog enkele musicals geweest. We ma-
ken fijne daguitstappen,’ glundert Gwenn.

Gwenn met de meisjes van K3

‘Het gebeurt nog wel dat we vervelende reacties 
krijgen. Soms word ik uitgescholden. Bij een op-
treden van K3 riepen enkele kinderen naar mij 
dat ik te groot en te oud ben. Dat ik een trut ben. 
Dat er andere plaatsen voor mensen als mij zijn. 
Dan duwen ze me opzij. Dat maakt mij verdrie-
tig. Meestal geraak ik niet zo makkelijk dichtbij 
K3. Maar enkele keren heb ik een kans gekre-
gen voor een 'meet and greet'. Er verschijnt een 
glimlach tot achter haar oren.

K3 maakt de wereld mooier
‘K3 is geweldig. Zij zingen zo mooi. En zij maken 
de wereld mooier met hun teksten.’ Voor Gwenn 
zijn die teksten zeer waardevol. Ze hebben een 
boodschap die zij luidkeels mee wil helpen ver-
kondigen. K3 scandeert: "Het leven is een feest'. 
Samen met de kinderen fantaseren ze over een 
ideale wereld. Ze zingen liedjes over schoonheid 
die van binnen zit, over het belang van jezelf zijn 
en het tolereren van diversiteit. ‘Toen de corona-
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crisis was losgebarsten, heeft K3 snel een nieuw 
liedje gebracht: Bubbel. Een rustig nummer over 
je alleen voelen en mensen missen. De tekst past 
zo goed bij corona-tijd. Er zit ook een boodschap 
in van hoop en liefde,’ beschouwt Gwenn. Terwijl 
ik luister naar Gwenn krijgt K3 plots een andere 
waarde voor mij.

Corona-maatregelen schakelen een be-
langrijk zintuig uit
In tegenstelling tot vele andere mensen, ervaart 
Gwenn in corona-tijd minder stress dan voor-
heen. In beginfase voelde ze zich een beetje ver-
kouden en was een raadpleging bij de huisarts 
nodig om haar gerust te stellen dat het virus 
haar niet in de greep had. Daarna heeft ze leren 
genieten van extra family-time. ‘Eigenlijk ben ik 
ook wel blij dat ik thuis kan blijven. Ik maak  mijn 
kleurplaten af en prul wat op mijn gsm. Nu kan ik 
de dingen anders doen. Geen stress meer omdat 
we overal op tijd moeten zijn.’

"Als iedereen zich houdt aan de 
regels, kunnen we misschien van-
af september mekaar terug ont-
moeten en samen zingen. Dat 
hoop ik heel erg. Zingen is het 
belangrijkste in mijn leven."
- Gwenn

En toch, Gwenn mist de jongeren van het pop-
koor. Ze mist de individuele zangcoachingen en 
haar metekindje. Ze leest verhaaltjes voor en 
maakt audio-opnames om door te sturen naar 
haar metekindje. Ze volgt online koorrepetities. 
‘Ik ben blij dat ik mijn vrienden daar kan zien, 
maar het is niet hetzelfde als samen zingen in 
een zaaltje. Liplezen is ook veel moeilijker op een 
scherm. Hoe ga ik kunnen liplezen als iedereen 
een mondmasker draagt?’ vraagt Gwenn zich 
bezorgd af. Voor doven en slechthorenden zijn 

ogen ontzettend belangrijk. Als dit zintuig niet 
meer ingeschakeld kan worden, vb. doordat ze 
niet meer kunnen liplezen, zijn ze totaal ontred-
derd.

Als mensen  de maatregelen niet 
volgen, duurt het wachten op een 
uitstapje nog langer
Ook Gwenn kijkt dagelijks naar het nieuws met 
haar papa. In de geleidelijke exitstrategie die be-
kend gemaakt werd door de overheid, kunnen 
fysieke koorrepetities en zangcoachingen min-
stens tot 8 juni nog niet heropstarten. Hoe de 
maatregelen voor de volgende fase eruit zullen 
zien, hangt van de verdere evolutie van de pan-
demie. ‘Als iedereen zich houdt aan de regels, 
kunnen we misschien vanaf september mekaar 
terug ontmoeten en samen zingen. Dat hoop 
ik heel erg. Zingen is het belangrijkste in mijn 
leven. Elke vrijdag zingen we samen via zoom, 
maar dat is toch niet hetzelfde. Het is wel fijn 
om de andere koorleden te zien, maar ik mis de 
mooie klanken die je krijgt als je samen in één 
ruimte zingt. Ik sta liever op een echt podium. 
Dan ziet het publiek het resultaat en krijgen we 
applaus. Gezellig met iedereen naderhand iets 
drinken.’

Even pinkt ze een traan weg en dan vervolgt ze 
geërgerd: ‘Er zijn mensen die niet luisteren naar 
de minister. Ze vieren gewoon feest en komen 
nog altijd samen. Die mensen nemen dat echt 
niet serieus. Dan gaat het echt veel langer duren 
voordat we weer de straat op kunnen. Ik vind dat 
dom van die mensen. Ofwel zijn ze egoïstisch. 
Het interesseert hen niet. Ik word daar boos van. 
Dan wil ik de hele tijd grommelen. Ik wil toch ook 
graag naar een concert. Als mensen niet luiste-
ren, duurt het nog langer vooraleer ik naar K3 
kan gaan.’
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Over Gwenn
Gwenn Jacquemin, een timide jonge 
vrouw van 18 lentes,  is geboren en ge-
togen in een warm gezin te Rekem, een 
prachtig Maaslands dorpje dat door Toe-
risme Vlaanderen in 2008 uitgeroepen 
werd tot 'Mooiste Dorpje van Vlaande-
ren'. Ze is slechthorend en heeft een men-
tale en motorische beperking.  Ze volg-
de de richting 'winkelhulp' bij de BuSo 
Kids vzw. Om haar tijd nuttig te vullen 
gaat ze 2 dagen per week naar Arbeids- 
kansen vzw, een semi-ambulant  
dagcentrum te As. Verder volgt ze 
individuele zangcoaching bij SoSing en 
zingt ze mee bij NooTuitgang, een jonge-
renpopkoor van Muzemix vzw. Haar groot-
ste droom is zangeres worden. Ze is grote 
K3-fan en mist bijna geen enkel concert.

Het interview met Gwenn in geschreven door  
Gil Géron en is gepubliceerd op verbindjeverhaal.
be. 

Link: https://verbindjeverhaal.be/verhaal/en-toch-
'ik-tel-af-tot-ik-weer-naar-een-concert-mag'
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AGENDA

Autispel - Sport 
en spel voor 
kinderen met 
ASS
Vanaf augustus | St-Truiden 
en Eigenbilzen

Autispel is sport en spel voor 
kinderen met autisme. Prik-
kelreductie, structuur en dui-
delijkheid staan centraal in de 
gehele activiteit. 

Siri Sioulants ontwikkel-
de deze activiteit voor 
kinderen met autisme en een 
verstandelijke beperking met 
een grote begeleidingsnood. 
Spelenderwijs traint je kind 
alle aspecten van zijn of haar 
grove motoriek. Daarnaast 
worden ook taal en sociale 
vaardigheden gestimuleerd. 
Alles wordt verduidelijkt met 
een schema op fotoniveau.

Doorheen de jaren vonden 
ook kinderen met een nor-
male begaafdheid hun weg 
naar Autispel. Ze vinden hier 
rust en een plek waar ze zich-
zelf mogen zijn. 

Locatie Sint-Truiden
Voor: kinderen van 3 tot 
14 jaar (kinderen met een 
normale begaafdheid tot 

Magenta
Workshops
april-mei | Hasselt

Met de workshops van Ma-
genta leer je om een balans 
te vinden tussen het zorgen 
van je bjizonder kind en het 
dagelijkse leven. Je werkt er 
rond volgende aspecten:
• Zorg-Werk-Leven balans    
• Samenwerking met art-

sen,  therapeuten, hulp- 
verleners

• Teamwerk met familie, 
vrienden, vrijwilligers...

• en meer: rechten, dos-
sierbeheer, crisismanage-
ment, genieten van het 
leven, geldzaken…

Tijdens 4 donderdagavonden 
in april en mei kan je deelne-
men aan de workshops.

Data: 29 oktober, 12 en 19 
november en 3 december 
Locatie: Huis van het Kind,   
Maastrichterstraat 96C,  
Hasselt
Prijs: gratis!
Inschrijven: www.magenta-
project.be

ongeveer 8 jaar)
Wanneer: Iedere tweede za-
terdag van de maand vanaf 8 
augustus.
Locatie: Turnzaal van school 
Het Wijdeland, Geelstraat 
51A, Sint-Truiden 

Locatie Eigenbilzen
Voor: kinderen van 3 tot 
14 jaar (kinderen met een 
normale begaafdheid tot 
ongeveer 8 jaar)
Wanneer:  Iedere 4e zater-
dag van de maand vanaf 22 
augustus
Locatie: Sporthal Eigenbilzen, 
Sporthalstraat, 3740 Bilzen

Er wordt gewerkt in kleine 
groepjes van maximaal 4 kin-
deren.
Prijs per lesje is 12 euro (jaar-
lijkse kost verzekering 5 euro).
Vooraf inschrijven is verplicht 
en kan via email of facebook, 
siri_sioulants@hotmail.com, 
of 0474/69 38 25.

Foto: bijzonderekinderen.be



GOED OM WETEN
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Kinderkamp KVG
1-10 augustus | Zolder

KVG Limburg organiseert 
deze zomer 10 spetterende 
kampdagen vol plezier voor 
kinderen tussen 10 en 18 
jaar, met of zonder menta-
le of fysieke beperking.  Dit 
jaar staat het kamp in thema 
van het circus. Het beloofd 
dus een kamp te worden vol 
plezier en avontuur! 

Voor elke deelnemer voorziet 
men een toffe begeleider.

Data: van 1 tot 10 augustus
Locatie: Groot Reitveld,  
Reitveldstraat 15, Heusden- 
Zolder
Prijs: 350 euro per kind (kijk 
zeker na of er eventuele  
tegemoetkomingen van je 
mutualiteit zijn!)
Meer info en inschrijven 
via 0498/24 72 46 (Ine) of 
0477/27 90 08  (Kelly)

Circuit Sortie
Een recept voor meer 
sociale contacten voor
mensen met een beperking.

We mogen stilaan meer uit 
ons kot! Mensen met een be-
perking willen dat ook graag, 
maar dat is niet altijd eenvou-
dig. Wie veel drempels kent in 
het dagelijks leven, heeft een 
hoger risico op sociaal isole-
ment. 
Daarom starten Inter en De 
Genereuzen met een nieuw 
project ‘Circuit Sortie’. Ze 
halen mensen met een beper-
king deze zomer uit hun kot 
en brengen ze naar hun lieve-
lingsplekje dat ze de voorbije 
maanden het hardst hebben 
gemist. 

En het mooie is dat ze er niet 
alleen naartoe gaan. Maar in 

goed, genereus gezelschap. 
Ze sturen duo’s of kleine 
groepjes van mensen mét 
en zonder beperking samen 
de baan op. Zo ontdekken 
ze niet alleen nieuwe plekjes 
maar ook nieuwe vrienden.

Zo doe jij mee!
Deel je favoriete plekje op 
de website circiutsortie.be 
en vertel waarom je het zo 
leuk vindt. Vanaf dat je plek is 
goedgekeurd, verschijnt het 
op de website. Iedereen die 
jouw plekje ook leuk vindt, 
kan reageren en Inter en De 
Genereuzen brengen jullie in 
contact. Je kan kan dan met 
mekaar kennismaken via (vi-
deo)chat of telefoon. Heb je 
zin gekregen om op uitstap te 
gaan? Spreek dan af om sa-
men jullie plekje te bezoeken!
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