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Zuidlaren, winter 2020 

 

 

Willen je graag elk seizoen op de hoogte brengen van ontwikkelingen van de stichting. 

Aangezien het nog net winter is, bij deze de tweede nieuwsbrief! 

 

Door aanscherping van de Corona-maatregelen de afgelopen periode zijn we vooral 

achter de schermen verder gegaan. 

 

In gesprek met…… 

                                      

                                     

Personen met afasie blijken onder andere een gezond leven hoog in het vaandel te 

hebben staan.  

Hiermee wordt de algehele leefstijl bedoeld.  

Het in beweging blijven of komen en kunnen ontspannen zijn daar een onderdeel van. 

In opdracht van de stichting gaan studenten Bewegingsagogie van Hogeschool 

Windesheim in Zwolle, samen met personen met afasie, afasievriendelijke beweeg -en 

ontspanningsfilmpjes maken. Uiteraard zullen deze te zijner tijd te zien zijn op het 

Youtube-kanaal van de stichting! 

 

 

 

 

 

De stichting is samen met Dinges Afasie Events mogelijkheden aan het verkennen voor 

een inspiratiedag voor personen met afasie en diens naasten. Het thema zal zijn “Samen 

leven met afasie”.  

Vanuit de enquête blijkt belangstelling voor het delen van kennis&ervaring met een 

afwisseling van inspanning en ontspanning in het programma. Fysiek samenkomen heeft 

de voorkeur boven online. Verliesverwerking, een positief, betekenisvol leven en 

veranderd partnerschap zijn onder andere aangegeven onderwerpen die interesse 

wekken. Het is idee is dit in de lente van volgend jaar plaats te laten vinden bij 

voldoende belangstelling. 

 

Activiteiten dóór en vóór personen met afasie 

 

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

activiteiten voor hun lotgenoten. 

 

Zo leert Will om zelfstandig afasievriendelijke kookvlogs te maken voor haar lotgenoten. 

Stichting Afasie Nederland heeft de subsidie voor Will’s kookvlog toegekend!  

Inmiddels zijn er 4 video’s live gegaan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alle kookvideo’s zijn te vinden op het Youtube-kanaal van Stichting In Contact met 

Afasie. 

Stichting In Contact met Afasie - YouTube 

 

 

Hebben de afgelopen periode de hand op de knip van de donateurspot gehouden, maar 

hopen deze snel weer aan te kunnen spreken voor nieuwe activiteiten! 

 

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 de 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 steeds in de wacht.  

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

Meer informatie? Neem contact op middels het contactformulier of bezoek de website  

https://incontactmetafasie.nl/contactgroep/ 

  

https://www.youtube.com/channel/UCD0azW7S1Alkk8VORnEpeAw
https://incontactmetafasie.nl/activiteiten/
https://incontactmetafasie.nl/contactgroep/


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

B&B “Wachtershof” (te Zuidlaren) 

 

De afbouw komt in zicht! Er wordt aanstaande maandag gestart. Kijken er enorm naar 

uit om eind zomer open te kunnen. 

 

 

Alweer enige tijd geleden hebben we een enquête verspreid  

onder een twintigtal personen met afasie en diens naasten.  

 

Wij vroegen hen mee te denken over: 

1.de naam van de B&B 

2.tips ten aanzien van de inrichting 

3.wensen en benodigdheden in badkamer en keuken 

4.eisen ten aanzien van bedden 

5.aan te bieden activiteiten 

6.tarieven  

 

Zijn de respondenten erg dankbaar voor het meedenken! 

De naam “Wachtershof” is uiteindelijk ontstaan door een samensmelting van ingezonden 

namen als “Molenhof”, “Onder de molen”, “nabij de Wachter”. 

 

De keuze voor de hoog-laag boxsprings is gemaakt! 

 
 

Binnenkort geven we een klap op de badkamer en keuken.                                       

Hebben de aangegeven eisen en wensen er zeker in meegenomen!  

 

Studenten logopedie zullen gaan ondersteunen in het maken van een afasievriendelijke 

toeristische gids en ontbijtkaart. 

 

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 


