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District Friesland

Neem de tijd om het
echt samen te doen
Kring Friesland gaat zich in november dit jaar als eerste Kring omvormen tot District Friesland. “We onderhouden
al langer goede contacten met mensen van Klankbord,” vertelt voorzitter Ad de Bruine, “daarom voelt het als een
logische stap om net als de landelijke organisatie samen te gaan.”
Een van die contacten in de regio is Femmy Bruinja. Als
contactpersoon voor Klankbord in het noorden van Nederland kent ze Ad al jaren van beurzen en inloopspreekuren.
Ze wilde graag eens een Kringbijeenkomst bijwonen. Zo
maakte Femmy kennis met de leden van Kring Friesland
en dat beviel goed. Op de jaarlijkse vaartocht van de Kring
gingen al meer mensen van Klankbord mee. Ad: “Het is
opvallend hoe gemoedelijk de integratie verloopt.”

Het is opvallend
hoe gemoedelijk de
integratie verloopt
Zo werden de eerste stappen op weg naar samengaan
gezet. Uiteraard hadden de Kringleden allerlei vragen. Bijvoorbeeld, ‘hoeveel mensen komen er dan bij, en hoe doen
we dat financieel’. “Daar moet je als bestuur dan zo goed
mogelijk antwoord op geven,” vindt Ad. “Kring Friesland
is relatief klein, de bijeenkomsten worden door tussen de
vijftien en vijfentwintig leden bezocht. Het aantal Klankbordmensen dat actief wil zijn, is hier ook niet erg groot,
dat zullen er waarschijnlijk drie zijn, bleek uit de informatie
die we kregen. Dat kunnen we financieel wel opvangen en
anders gaan we in overleg met het landelijk bestuur.”
Alleen maar voordelen
De Kring kwam al snel tot de conclusie dat er iemand van
Klankbord in het bestuur moest komen en vroeg daarvoor
Femmy. Zij heeft ‘ja’ gezegd en in november wordt dat aan
de leden voorgelegd. Na hun goedkeuring wordt Femmy dan
bestuurslid. “Zo kunnen we gezamenlijk het District vorm
gaan geven,” aldus Ad, “We gaan onderzoeken waar onze
mensen behoefte aan hebben, wat we willen behouden en
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integreren in het nieuwe jaarprogramma en misschien gaan
we ook nieuwe activiteiten ontwikkelen.”
Femmy ziet alleen maar voordelen in het samengaan. “Het
is een actieve Kring, ze doen leuke dingen en je wordt zo
hartelijk ontvangen. Bij de mensen van Klankbord was in
deze regio veel minder betrokkenheid, is mijn ervaring.”
Ook Ad staat er helemaal achter. “Artsen werken ook niet
alleen met mensen met strottenhoofdkanker, maar met
tumoren in het hele hoofd-halsgebied. Natuurlijk wordt
ons werkveld hierdoor breder, maar daar gaan we met zijn
allen aan werken. Ik ben blij met de locatie Ien & Mien in
Goutum waar wij onze bijeenkomsten houden, omdat de
keukenbrigade goed inspeelt op de eetproblemen die bij
de mensen van Klankbord nog meer voorkomen dan bij
de gelaryngectomeerden. Er is sowieso veel overlap, in
deze groep mensen spelen ook vaak spreekproblemen.”
Ad heeft nog een advies voor Kringen die gaan beginnen
aan het traject: “Ga niet te snel, neem de tijd om het echt
samen te doen.”
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