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District Den Haag e.o.

Het moet wel van twee kanten komen

van links naar rechts: Jan van Egmond, Leen Zwitser, Dania van Oosten, Ellen Alblas

Ellen Alblas is de kersverse voorzitter van District Den Haag en omstreken. Zij volgt Jan van Egmond op, die
naar eigen zeggen “gewoon niks heeft met het voorzitterschap.” Jan blijft wel in het bestuur, maar is meer de
man van het regelen en het doen. “Ik heb het destijds overgenomen omdat onze voorzitter overleed en iemand
het moest doen, maar gelukkig was ik er niet mee.”
Jan: “Als patiëntenvoorlichter kwam ik ruim een jaar geleden
bij Ellen thuis toen haar man Bert gelaryngectomeerd moest
worden. Ik heb hen een paar keer bezocht en zag dat Ellen
organisatorische kwaliteiten heeft, veel meer dan ik. We
hadden ook een klik met elkaar. Toen heb ik voorgesteld
Ellen te vragen voorzitter te worden. Leen begreep me wel,
maar Dania schrok er eerst van.” “Dania van Oosten is de
stille kracht achter District Den Haag,” legt penningmeester
Leen Zwitser uit, “door haar werk als secretaresse is ze erg
goed in vastleggen en archief bijhouden. De geschiedenis
van de club kent ze goed omdat ze er al dertig jaar bij hoort.”
Jan Voogt zit ook al langer in het bestuur en is de redacteur
van het contactblad de Inspraak. “Tot nu toe verschijnt het
blad nog steeds zes keer per jaar op papier, vertelt Leen.
“Zelf zijn we gewend aan e-mail en internet, maar veel
mensen die trouw onze bijeenkomsten bezoeken, gebruiken
dat niet. Vroeger vouwden we zelf de boekjes, maar nu gaat
dat machinaal. Ik krijg een seintje als ik ze op kan halen.
De drukker berekent ons niets, zijn vader was ook gelaryngectomeerd.” “De leden lezen het blad graag,” voegt Ellen
eraan toe, “dat merken we omdat ze erover praten.”

Leen was al veertien jaar gelaryngectomeerd toen Wim van
Leeuwen hem vertelde dat het bestuur een penningmeester
nodig had. “Ik ging een avondje praten, zag dat grote kasboek
en dacht, daar moeten we in elk geval vanaf.” Inmiddels zit
Leen alweer vier jaar in het bestuur. Er leven veel vragen
bij de leden over wat nou de zin van het samengaan van
de NSvG met Klankbord is geweest, vertellen Leen en Jan.
Landelijke bestuursleden Cor, Pauline en Rob vertellen
het verhaal enthousiast genoeg, maar aan de basis is
dat gevoel er niet. Ook vragen ze zich af hoe het met de
voorlichting verder moet. Jan: “Ik ben eens bij een man
op bezoek geweest die een commando-operatie had
ondergaan, het was iets zo totaal anders, ik voelde me
als voorlichter echt tekortschieten.”
Rob Burdorf en Hoofd Infocentrum Petra Verdouw zullen
nog een bijeenkomst van District Den Haag bijwonen
om uitleg te geven. Leen: “Onze mensen zijn behoudend,
voorzichtig. We hebben het samengaan in de regio
natuurlijk wel besproken, maar het moet wel van twee
kanten komen, wat ons betreft.”
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