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Zuidlaren, herfst 2020 

 

 

Een mijlpaal, de eerste nieuwsbrief vanuit stichting In Contact met Afasie! 

Ondanks dat Corona enig roet in het eten heeft gegooid van onze plannen, hebben we 

toch een mooie start kunnen maken. 

 

De reacties op de oprichting van de stichting zijn positief en komen vanuit diverse 

hoeken.  

Zowel personen met afasie en diens naasten als collega’s uit de zorgsector en het eigen 

sociale netwerk laten van zich horen.  

Naast felicitaties en gelukwensen geven mensen aan het een prachtig initiatief en mooie 

aanvulling te vinden op hetgeen er al bestaat aan zorg en aandacht voor personen met 

afasie. 

Daarnaast zijn we erg blij met de verkregen donaties.  

Zij vormen de financiële basis van de stichting, heel hartelijk dank!! 

Inmiddels hebben we 12 donateurs. We werken eraan om dit aantal te vergroten.  

Daar kun je ons bij helpen! Door de stichting onder de aandacht te brengen bij je eigen 

netwerk aan collega’s, familie en vrienden. 

 

De 3 pijlers van de stichting: 

1.Activiteiten dóór en vóór personen met afasie 

2.Een lokale contactgroep afasie “Ontmoeten in de Wachter” (Zuidlaren, Drenthe) 

3.B&B Wachtershof (Zuidlaren, Drenthe) 

 

Activiteiten dóór en vóór personen met afasie 

Vanuit de stichting wordt het gesprek aangegaan met personen met afasie over ‘een 

betekenisvol leven met afasie in de chronische fase’. 

• Wat vind je belangrijk?  

• Waar ben je goed in? 

• Wat zou je samen met je lotgenoten willen doen, met hen willen delen of van hen 

willen leren? 

 

Zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en een gezond leven (zowel leefstijl als het in 

beweging blijven) staan daarbij hoog in het vaandel.  

Maar ook kennis opdoen & delen evenals het samen met anderen activiteiten 

ondernemen zijn hierin belangrijk. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie weten ondersteunt de stichting personen met afasie bij het ontplooien van 

activiteiten voor hun lotgenoten. 

De donatie-pot is reeds aangesproken voor de eerste activiteit, een fietstocht die 

succesvol is verlopen! 

 

 
 

René heeft 8 jaar afasie ten gevolge van een beroerte. René fietst, fotografeert en 

presenteert graag. Hij wilde met lotgenoten een fietstocht maken als sportieve opwarmer 

voor de Week van de Afasie. 

In een gezellige, ongedwongen sfeer raakten de deelnemers in gesprek met elkaar over 

allerhande onderwerpen en werden ervaringen uitgewisseld.  

René zorgde voor een mooie sightseeing, maakte zo nu en dan een stop en vertelde iets 

over de omgeving. Zo werd uit volle borst gezongen bij het standbeeld van Berend Botje. 

Dankzij de donateurs van de stichting en lokale sponsoren (molenmuseum de Wachter, 

molen de Zwaluw en AH Zuidlaren) kon voor de inwendige mens gezorgd worden.  

De deelnemers waren enthousiast! 

 

 
 

Gonneke, 1 van de sponsoren, heeft op 7 oktober in haar eigen woonplaats een rondje 

gefietst en daarmee de kas aangevuld zodat we koekjes konden bakken en verkopen in 

de Week van de Afasie. Dank!  

De opbrengst van de verkoop was €49,-! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen wordt hard gewerkt aan een andere activiteit, een kookvlog. 

Will heeft ruim 3 jaar geleden een beroerte gehad met een afasie tot gevolg. 

Will houdt enorm van koken op een gezonde en verantwoorde manier. Zij wil graag een 

afasievriendelijke kookvlog maken zodat zoveel mogelijk mensen met afasie makkelijker 

gerechten kunnen bereiden. 

We staan in de startblokken en hopen, zodra de subsidieaanvraag rond is, los te kunnen! 

 

 
 

Oproep  

Heb je afasie of ken je iemand met afasie die een leuk, gezellig of mooi idee heeft voor 

een activiteit met lotgenoten? 

Neem dan contact op via https://incontactmetafasie.nl/activiteiten/ 

 

Wil je activiteiten financieel ondersteunen? 

Word dan donateur!  

Je gift is welkom op rekeningnummer NL18RABO0353820520, op naam van Stichting In 

Contact met Afasie, ovv Donatie en jouw emailadres (let op: het @-teken wordt niet 

herkend, dit kun je vervangen door --).  

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Contactgroep afasie “Ontmoeten in de Wachter” 

 

De plannen voor het starten met de lokale contactgroep staan nog even in de wacht. 

Zodra Covid-19 ons land heeft verlaten trappen we af en hopen dat dit in het voorjaar 

van 2021 zal zijn.  

Ondertussen gebruiken we deze periode om het concept goed uit te werken.  

Aanmelding of meer informatie? Neem contact op middels het contactformulier of bezoek 

de website  https://incontactmetafasie.nl/contactgroep/ 

 

Standplaats molenmuseum de Wachter (Zuidlaren, Drenthe) 

https://incontactmetafasie.nl/activiteiten/
https://incontactmetafasie.nl/contactgroep/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

B&B “Wachtershof” (te Zuidlaren) 

 

De fundering is gelegd en alle aansluitingen zijn gereed.  

Nu nog afbouwen! We hopen dat daar in 2021 mee gestart kan worden. 

 

 
 

 

De rolstoeltoegankelijke B&B met uitzicht op de landerijen zal gaan bestaan uit een hal, 

keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer. 

De B&B is uniek in Nederland! 

Het is enkel voor personen met afasie en diens naaste(n).  

Tevens is er de mogelijkheid arrangementen af te stemmen, waarover later meer.  

Indien er behoefte aan is kan in overleg zorg op maat geleverd worden.  

 

Voor meer informatie, zie de website: https://incontactmetafasie.nl/overnachten/ 

 

 

 

We vinden het heel leuk om reacties op deze nieuwsbrief te lezen en hopen dat je 

personen met afasie maar ook verwijzers uit je omgeving wil wijzen op het bestaan van 

onze stichting!  

 

Alvast dank daarvoor! 

 

Mede namens het bestuur, een hartelijke groet, 

 

Vicky Voorbraak 

 

 

 

https://incontactmetafasie.nl/overnachten/

