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Zuidlaren, herfst 2021 

 
 

Willen je graag elk seizoen op de hoogte brengen van ontwikkelingen van de 
stichting. 
Bij deze de tweede herfstbrief! Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. 

 
 Activiteiten dóór en vóór personen met afasie 

 
In heel Nederland werden in de Week van 
de Afasie activiteiten georganiseerd om 

afasie onder de aandacht te brengen. 
Ook dit jaar vond René’s fietstocht plaats. 

René heeft zelf afasie en fietsen is zijn 
lust en zijn leven. Samen met lotgenoten 

heeft hij woensdag 6 oktober “de molen 
naar molen-route” gereden. Werden 
enorm gastvrij ontvangen door het 

molenpersoneel van molenmuseum de 
Wachter (Zuidlaren) en Molen de Zwaluw 

(Oudemolen). Een prachtige route, 
uitgestippeld door René! Hadden het 
getroffen met het weer en (nieuwe) 

contacten werden gelegd. Op naar een 
volgende fietstocht! 

 
 
Will maakt alweer een jaar kookvlogs! 

 
De kookvideo’s zijn te zien op het Youtube-kanaal van de stichting Stichting In 

Contact met Afasie - YouTube  
 

 

 
Suggesties voor nieuwe recepten zijn 

altijd welkom. 
 
 

 
 

 
 
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/ 
 

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


 

 

 

 
 

 
 
 

Inspiratie-dag 
Thema: “Samen leven met afasie”, vóór (maar ook dóór) personen met afasie en 

diens naasten. 
 
Het wordt steeds concreter! 

Het lijkt erop dat we een heel geschikte locatie hebben gevonden voor de 
inspiratiedag. Centraal in Nederland, er heerst een goede sfeer, mooie ambiance, 

overnachtingsmogelijkheid op locatie en toegankelijk voor mindervaliden of 
mensen die rolstoelgebonden zijn. 
Binnenkort geven we er definitief de klap op en gaan we heel hard ons best doen 

om subsidies aan te vragen. 
 

We hebben een gezamenlijk logo ontworpen voor deze dag! 
 

 
 
 

 
 

 
De datum wordt iets verderop in het jaar, in de hoop dat we Corona ook wat 
meer achter ons hebben gelaten.  

Zet zaterdag 3 september 2022 maar alvast in de agenda! 
 

Je hoort er weer van! 
 
Contactgroep afasie wordt “Bijzondere ontmoetingen” 

 
Uitbehandeld, klaar bij het afasiecentrum en dan……? 

Zijn hierover in gesprek geweest met Personen met Afasie. 
Een deel blijkt behoefte te hebben aan een betekenisvolle samenkomst met 
lotgenoten. 

Studenten logopedie zijn met ons hierin opgetrokken en doen onderzoek naar 
welbevinden en zelfstandigheid bij personen met afasie.  

Zij gaan meedenken hoe deelname aan het sociale leven vergroot kan worden en 
zij zullen suggesties doen hoe de ontmoetingsmomenten in te vullen. 
 

In het nieuwe jaar zullen Doriene van der Kaaden, logopedist en 
gezondheidspsycholoog en Vicky Voorbraak, oprichter van de stichting en ook 

logopedist, samen met een aantal heren uit de pilotgroep een jaaragenda 
samenstellen. Een deel van de bijeenkomsten zullen koffietafelgesprekken zijn 
en een deel activiteiten waarbij de deelnemers de regie nemen, onderwerpen 

bepalen en bijeenkomsten (met ondersteuning waar nodig) organiseren.  

Meer informatie? Neem contact op middels het contactformulier of bezoek de 
website  https://incontactmetafasie.nl/bijzondere ontmoetingen/ 

https://incontactmetafasie.nl/bijzondere%20ontmoetingen/


 

 

 

 
 

 
 
 

“Wachtershof” (te Zuidlaren) 
 

Begin november jl. is Wachtershof geopend, een  
luxe gastenverblijf voor met name personen met afasie 
en diens naasten. De eerste gasten zijn inmiddels ontvangen.. 

Edwin Kooren en zijn vrouw hebben de kick-off gedaan! 
Edwin heeft de foto’s gemaakt voor de website.  

Neem gerust een kijkje op www.wachtershof.nl 
 
De stichting draagt dit initiatief een warm hart toe. 

Zij zal ondersteunen in de vorm van  
veraangenaming bij een bezoek aan het verblijf.  

De hulpmiddelen zijn daar een voorbeeld van.  
Ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel kunnen personen met afasie 

tevens problemen ervaren in het verplaatsen en handelen. 
 
                     Recent heeft de stichting een douchestoel aangeschaft. 

 
                     Wij zijn onze donateurs hier erg dankbaar voor! 

 
 
 

 
 

Goed nieuws! 
De stichting gaat samenwerken met zorgaanbieder Coöperatie Dichtbij. 
Zij kunnen, bij een zorgindicatie, gasten van Wachtershof ondersteunen bij de 

ADL-zorg tijdens het verblijf. 
 

Momenteel onderzoekt de stichting mogelijkheden voor inzet van nachtzorg en 
alarmering. 
 

 
Het dóór en vóór-principe van de stichting wordt ook in het concept Wachtershof 

meegenomen.  
 
Anneke en Marloes gaan wekelijks naar kunstateliers om 

zich in beeld te kunnen uiten. 
Anneke in Utrecht bij Boogh (vanuit Stichting Marline 

Fritzius) en en Marloes (vanuit atelier Molenaar in Norg) 
hebben de kunstwerken geschonken aan de stichting. 
Deze hangen in Wachtershof, prachtig! 

 
 

 
 

http://www.wachtershof.nl/


 

 

 

 
 

 
 
 

 
Rieks bood aan een folder te willen maken voor 

Wachtershof. Superleuk om aan samen te werken! 
Wilt u folders ontvangen?  
Stuur een mail naar info@wachtershof.nl 

 
 

 
 
 

 
 

Oproep 
Heb je afasie en wil je meehelpen in het reilen en zeilen van het verblijf of heb je 

een leuk idee? Horen graag van je en denken met je mee in wat mogelijk zou 
kunnen zijn! 
 

Donaties 
"Goed voorbeeld doet volgen?" 

Voor René, bekend van de fietstochten, is bewegen een must.  
Als René niet aan het fietsen is, dan is hij wel in de sportschool te vinden. 
Na 4 jaar praktisch elke dag fietsen, heeft hij de 25.000 km aangetikt! 

René heeft het doel elke maand 1000 kilometer te fietsen . 
Als hem dit lukt doneert hij aan stichting In Contact met Afasie. 
Fantastisch dat René de stichting steunt en op deze manier meehelpt om 

activiteiten dóór en vóór personen met afasie mogelijk te maken! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Beste mensen van Stichting IN CONTACT MET AFASIE, 

Wat een prachtig initiatief om een stichting voor, maar met name ook mét, 
mensen met Afasie in het leven te roepen!  
Tien jaar geleden werd Stichting ‘Gasterij in de Boomgaard’ geboren. Gon en Jos 

Timmerman openden naast hun woonhuis in Sint Maarten (Noord-Holland) een 
gastenverblijf voor mensen die, bijvoorbeeld na een intensieve periode, behoefte 

hadden om op adem te komen. Uit de reacties van de gasten uit de afgelopen 
jaren is gebleken dat dit goed is gelukt. Daar kijken we dankbaar op terug. 
De stichting is per 1 november jl. ontbonden. Als bestuur mag je dan op zoek 

naar een bestemming voor het overschot aan financiële middelen. Het leek ons 
goed om iets te vinden dat dichtbij de mensen die onze gasten waren, staat. 

Onze voorkeur ging uit naar kleinschalige projecten.  
Via Gon en Jos kwamen we o.a. bij stichting IN CONTACT MET AFASIE uit. Wat 

we lazen op de site en een telefonisch contact met Vicky, gaven ons een goede 
indruk. We zijn enthousiast over het initiatief en het geeft een fijn gevoel om 
jullie jonge stichting financieel een steuntje in de rug te kunnen geven. Zo zijn 

‘wij’ ook gestart en op deze manier kan ‘onze’ stichting van betekenis zijn voor 
jullie stichting. Hoe mooi is dat? 

We wensen iedereen die bij IN CONTACT MET AFASIE is 
betrokken, veel inspirerende ideeën toe om jullie dromen uit te 
laten komen en zo voor anderen betekenisvol te kunnen zijn.  

 
Hartelijke groet uit Noord-Holland van 

Gon, Jos, Marjolein, Sietse en Nel  
 
Namens de stichting, ontzettend bedankt!  

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Wil je de stichting ook financieel ondersteunen? 
Word dan donateur!  

 
Je kunt de gift overmaken op rekeningnummer NL18RABO0353820520 
t.n.v. stichting In Contact met Afasie  o.v.v. Donatie en uw emailadres of 

scan onderstaande QR-code met uw bankierenapp.  
 

U kunt het bedrag aanpassen en zelf instellen of u dit eenmalig, maandelijks 
of jaarlijks wil doneren. 
 

 

 
 

 
 

 
 
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! 
Vanuit het bestuur, een hartelijke groet. 


