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Een terugblik op de zomer!
Activiteiten dóór en vóór personen met afasie
Voorbereidingen van activiteiten in het najaar.
Roelf kwam op de koffie.
Door de beroerte, en nu afasie, is het
leven ingrijpend veranderd.
Hij is zoekende naar zingeving.
Ook wil hij iets leuks doen met
gelijkgestemden.
En weten: kunnen we elkaar helpen?
Een prachtig initiatief van Roelf.
De stichting ondersteunt dit!
Idee: een golfclinic!
Maandag 26 september is het zo ver!

In de week van de afasie (1-8 oktober) wil Angelique
met gelijkgestemden wandelen langs historische plekken
in Utrecht.
Op donderdag 6 oktober van 13.30-15.30.
We wandelen 2 kilometer.
Angelique vertelt over de mooiste
plekken met historie.
Praten daarna verder
met een kopje koffie en lekkers.
Er zijn nog plekjes vrij hoor.
Meld je dus nog aan!
info@incontactmetafasie.nl

Will’s kookvlog
Will heeft afgelopen zomer
een éénhandige kookvlog opgenomen
samen met Dale.
Het is bijna klaar!
Dat is de laatste video die is gefinancierd
door Stichting Afasie Nederland.
De kookvideo’s (en recepten) zijn te zien op het
Youtube-kanaal van de stichting
Stichting In Contact met Afasie - YouTube
Oproep
Heb je afasie of ken je iemand met afasie die een leuk, gezellig
of mooi idee
heeft voor een activiteit met gelijkgestemden?
Neem dan contact op via https://incontactmetafasie.nl/activiteiten/

“Bijzondere ontmoetingen”
Tijdens 1 van de ontmoetingen kregen
we het over “van betekenis zijn”.
Dit bracht ons in Museum De Wachter
(in Zuidlaren).
We kregen allereerst een rondleiding
door het museum.
Daarna zijn we gaan brainstormen:
Wat we voor elkaar kunnen doen?
Wie weet ontstaat er een mooie
samenwerking. Wordt vervolgd!

Vinden het leuk als je aansluit bij de
gesprekken of activiteiten!
Meer informatie of contact? https://incontactmetafasie.nl/bijzondere
ontmoetingen/

Inspiratie-dag
Zaterdag 3 september was het zo ver!
De Inspiratiedag vond plaats.
In Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in
Soesterberg!
Thema: “Samen leven met afasie”, vóór (maar ook dóór)
personen met afasie en hun naasten.
Centraal:
Ervaringsverhalen, ontspanningsmomenten, tijd voor het leggen van nieuwe
contacten en inspiratie op doen.
Gevoel:
Samen sterker, herkenning, erkenning en jezelf mogen zijn.
Een dag met een lach en een traan.
Hadden prachtig weer! De locatie was rustgevend.
Het was een succes en smaakt naar vaker!

Gastenverblijf “Wachtershof”
Wachtershof is een luxe aangepast gastenverblijf.
✓ Rolstoelvriendelijk
✓ Hulpmiddelen bij éénhandig functioneren
✓ Heldere communicatie; informatiegids en
ontbijtkaart zijn afasievriendelijk geschreven
Afasienet vroeg Vicky naar haar eerste ervaringen met Wachtershof.
Deze heeft zij uiteraard gedeeld!
Leuk om te lezen? Bij deze de link.

Gastblog van Vicky: Wachtershof blog, Nieuws - AfasieNet
En neem gerust een kijkje op www.wachtershof.nl
De stichting ondersteunt in de vorm van
veraangenaming bij een bezoek aan het verblijf.
De hulpmiddelen zijn daar een voorbeeld van.
Gasten hebben wensen aangegeven:
Een drempelhulp en sta-op-stoel!
Deze staan inmiddels op het verlanglijstje.
Oproep
Heb je afasie en wil je meehelpen in het reilen en zeilen van het gastenverblijf
of heb je een leuk idee

?

Horen graag van je en denken mee in mogelijkheden!

Mee met René
‘Zonder logopedie had mijn man hier nu niet zo gestaan……..’

René heeft afasie en apraxie door een beroerte in 2012.
Hij geeft graag presentaties.
Vicky mocht mee met René en zijn vrouw Tina.
René gaf een gastcollege voor studenten Taalwetenschap aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
De studenten hingen aan zijn lippen!
Het ervaringsverhaal van René, met humor.
René heeft de start van Stichting In Contact met Afasie en de bouw van
Wachtershof van dichtbij meegemaakt.
Hij wilde dit een podium geven.
Hopelijk zijn deze studenten heel enthousiast geworden om nog logopedie te
gaan studeren!
Inzet voor personen met afasie en bijkomende problematiek hard nodig

Word vriend van de stichting!
Sociaal isolement komt vaak voor bij personen met afasie.
Het organiseren van bijzondere ontmoetingen en activiteiten dóór en vóór
personen met afasie is daarom belangrijk.
Daarnaast ondersteunt de stichting bij veraangenaming van een verblijf aan
Wachtershof in de vorm van hulpmiddelen.
Dit kan niet zonder financiële steun van vrienden van de stichting.
Als vriend:
1. Ontvang je ieder kwartaal een nieuwsbrief
2. Ben je de eerste genodigde bij het vieren van mijlpalen
3. Maak je kans op een nachtje weg in 'Wachtershof' in Zuidlaren, inclusief
ontbijt voor 2 personen (t.w.v. €135). We verloten dit elk jaar.
Wil je de stichting ook financieel ondersteunen?
Word dan vriend!
Op jaarbasis voor minimaal €50
Je gift is welkom op rekeningnummer NL18 RABO 0353 8205 20,
Op naam van: Stichting In Contact met Afasie,
Onder vermelding van: Vriend + jouw emailadres
(let op: het @-teken vervangen door --).
OF:
Scan onderstaande QR-code met jouw bankierenapp.
Je kunt het bedrag aanpassen en zelf instellen of je dit eenmalig,
maandelijks of jaarlijks wil doneren.

Bij voorbaat hartelijk dank

!

Leuk als je een reactie wil geven op deze nieuwsbrief.
Vanuit het bestuur, een hartelijke groet.

