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District Midden-Brabant

Het is vaak juist de partner die de
patiënt meeneemt naar de vereniging
Voorzitter Jacqueline van de Mortel omschrijft Midden-Brabant als een district dat het betrekken van de leden
hoog in het vaandel heeft. “Het houdt niet op na het voorlichtingstraject. Wij willen mensen binden, ervoor zorgen
dat ze een bijeenkomst bezoeken. In het begin zien ze de vereniging vaak nog niet zitten. We gaan op bezoek,
bellen op en stimuleren ze om te komen. Zo nodig bieden we aan ze op te halen, zodat ze samen met iemand van
ons een bijeenkomst kunnen bezoeken. Het is belangrijk nieuwe mensen goed op te vangen. Partners worden
nogal eens vergeten, maar het is vaak juist de partner die de patiënt meeneemt naar de vereniging. Niet alleen
nieuwe mensen hebben onze aandacht, als mensen die er altijd zijn opeens niet komen, dan bel ik ze. We houden
contact, ook als ze ziek zijn en niet kunnen komen.”

Meedraaien
Op 1 februari dit jaar is Midden-Brabant officieel een
District geworden. “We hebben vorig jaar al kennis gemaakt
met Hans van Lierop van voormalig Klankbord. Na enige
tijd vroeg hij of hij met ons in het bestuur mocht meedraaien. Die vraag hebben wij aan onze leden voorgelegd en zij
vonden dat goed. Het gaat heel prettig allemaal maar we
merken wel dat Hans gewend is om alleen te werken. Dat
komt allemaal goed, daar heb ik vertrouwen in. Naast het
voorzitterschap heb ik met Joke een duo-taak voor het
secretariaat. Joke doet de website, ons blad, de Voice-over,
de uitnodigingen en maakt de notulen van de vergaderingen.
Ik doe de ledenadministratie, in- en uitgaande post, maak
de agenda voor de vergaderingen en verstuur de welkomstbrieven aan nieuwe leden. Onderling goed communiceren
is hierbij erg belangrijk. Nu haar man Miel is overleden,
wil Marijke Boekhorst het penningmeesterschap graag
neerleggen. Toon neemt die taak voorlopig over, tot een
opvolger(ster) goed is ingewerkt. Ook mijn man John helpt,
hij maakt foto’s en doet allerlei hand-en-spandiensten.”
Patiëntenbegeleiders
Het bestuur heeft Hans ook gestimuleerd deel te nemen
aan de bijeenkomsten voor patiëntenvoorlichters in Utrecht.
“Wij noemen ze patiëntenbegeleiders,” vertelt Jacqueline,
“Toon is straks de begeleider voor de gelaryngectomeerden
en Hans voor de andere patiënten. We hebben de mensen
van Klankbord een welkomstbrief gestuurd en ze uitgenodigd
voor de eerstvolgende bijeenkomst. Het is de bedoeling
dat Hans dan bij de deur staat, ze welkom heet en aan ons

voorstelt. Toon ontvangt ook altijd de nieuwe mensen,
hij kent ze al en kan ze wegwijs maken. Joke helpt hem
daarbij. De sfeer bij ons is goed!”

Jacqueline van de Mortel
voorzitter Midden-Brabant
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