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Jun (5) heeft operatie nodig in Verenigde Staten

''Oat mensen ons willen helpen is

hartverwar~end''

ROSMALEN - Ze wisten het van tevoren. Irene en
Roy Snijders - van Boxtel. Een adoptie uit China betekent dat er vaak een medische aandoening is.
Maar dat hun derde zoon behalve een frommeloor en
een mondspleet 66k het Syndroom van Goldenhar
heeft, werd pas in Nederland ontdekt. En nu willen
ze hem graag Iaten opereren. Dat kan aileen in de
Verenigde Staten. De vlucht is geboekt.
de een-kind-politiek en
daarnaast zorgen deze
kinderen voor medische
Irene en Roy kozen bekosten. Soms hebben de
wust voor adoptie. En Chi- ouders dat geld niet. Gek
na was een land dat hun
genoeg hebben de kinderal aansprak, omdat ze er al tehuizen wel budget voor
waren geweest. "Het was een lipsluiting. Dat moet
ook heel dubbel. Omdat
ook wel, want met een
kinderen die geadopteerd
open lip, open kaak en
worden uit dit land een
open gehemelte kunnen
medische achtergrond
deze kinderen moeilijker
hebben. Dat is een vooreten en drinken."
waarde voor adoptie. Maar Eenmaal in Nederland
je krijgt dus ook een lijst
werd Haye nog een paar
waarop je mag aankruisen keer geopereerd. Er trawat die medische achterden complicaties op. En
grond mag zijn." Daarvoor dat terwijl Irene en Roy
ook al de procedure voor
moest de knop wel even
om. "We moesten blijven
een tweede kind uit China
in gang hadden gezet.
denken: wat kunnen wij
als ouders bieden aan een "Na een jaar mag je weer
kind. Tegelijkertijd wil je
opnieuw starten. Op dat
Niet meteen joepie
moment was Haye ook
geen enkel kind afwijzen.
Voor dat proces hadden
nog niet ziek. " Echter, bij
Ze zaten aan zijn bed in
we wel echt tijd nodig."
de laatste operatie ging
het ziekenhuis, toen het
telefoontje kwam: er is een
het mis. Een reguliere
mond-kaak-bacterie ging
match! "Ja, dan zeg je dus
Vondeling
ontsteken en trok een ver- geen nee. Terwijl we wel
Acht jaar geleden kwam
woestend spoor door hot- hadden aangegeven dat
hun eerste zoon Haye
ten, weefsel, spieren en
we nog even wilden wachnaar Nederland. Een heer- kraakbeen. "Op een gege- ten, omdat Haye ziek was.
Ergens was er dus iets
lijk menneke, vindt Irene.
ven moment kon Haye
Hij had een schisis (hazen- niet eens meer bewegen.
misgegaan in de communiHij moest alles weer oplip)- waarbij er in China
catie, maar we wisten ook:
we kunnen dit aan."
al wel een lipsluiting was
nieuw leren. Bovendien
Het moment dat ze hun
gedaan. "Zulke kinderen
heeft hij ook nekprobleworden soms te vondeling men, omdat daar het
zoon voor het eerst zien,
gelegd. Er was natuurlijk
kraakbeen is verdwenen." is dubbel. "Je bent dolblij
Door Sophie
Fleur Verbiesen

dat je ouders wordt, maar Niet eten, niet
betekent het drinken
bij adoptie dat iemand anders geen moeder zal zijn En Irene en Roy wisten
van dit kind." Eenmaal in ook: er is plek voo:-een
China is het ook nog niet
derde. "Adoptie is voor
meteen een en al blijheid. ons het mooiste wat er is.
"Stel je voor: ik pak je op,
En we wilcien altijd al een
groot gezin. Met Luan ging
zet je ergens middenin
China neer en zeg dan: dit het ook wat gemakkelijker.
zijn je nieuwe papa en
Ook hij had een schisis.
mama. Mensen die er anZijn lip is hier opnieuw geders uitzien dan je bent
sloten en de operaties gingewend, anders ruiken.
gen gelukkig wel goed.
Ja, dan is het niet meteen: Helaas viel hij na de operajoepie!"
tie op zijn lip. Daar zie je
nog wel iets van, maar ja:
tegelijke~tijd

dat is ook Luan. Je kunt
een kind ook niet zes weken op een stoel vastbinden, omdat hij nog hechtingen heeft."
Bijna vier jaar geleden was
er weer een match; Jun zat
te wachten. "Op papier
had hij een frommeloor en
een mondspleet. Toen we
in China kwamen, zagen
we meteen dat er meer
aan de hand was." Net als
Haye en Luan was Jun
twee jaar toen hij naar Nederland kwam.
Lees verder op pagina 3
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Za. 9.00-15.00 uur
(in schoolvakanties zijn wij op
dinsdagmiddag gesloten)
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ONDERNEMEND

Sa men loop voor Hoop
ondersteunt lokale initiatieven

7

Verkiezing Rosmalens
Ondernemer van hetjaar 2019

ROSM.ALEN- Op 31 augustus en 1 september 2019 gaat in Rosmalen de SamenLoop voor Hoop van start. Tijdens dit indrukwek.kende evenement wandelen de
deelnemers 24 uur lang in estafettevorm om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijdi.ng. Naast wetenschappelijk onderzoek, komen vanaf nu ook lokale initiatieven in aan.merking voor financiering.
De organisatie roept lokale initiatieven dan ook op
om een aanvraag voor financiering in te dienen.
Het gaat hierbij om initiatieven die zich richten op
de preventie van kanker
of het welzijn van (ex-)
kankerpatienten en hun
naasten. Bijvoorbeeld
schaduwdoeken voor op
schoolpleinen, fitness op
maat of de ondersteuning
van een hospice.

meer onderzoek naar kanker, rninder kanker door
preventie en een betere
kwaliteit van Ieven voor
mensen die ziek zijn of
ziek zijn geweest.

men met kanker op een
laagdrempelige manier informatie en steun krijgen
en waar contact met lotgenoten gelegd kan worden. Onlangs is door KWF
de bijdrage verhoogd van
10% naar 20%.

De opbrengst van de Samenloop in Rosmalen gaat
naar het Vicki Brown Huis Voor meer informatie,
in 's-Hertogenbosch. Dit is neem contact op met de
een inloophuis, waar men- organisatie via rosmalen@
sen die in aanraking kosamenloopvoorhoop.nl

SamenLoop voor Hoop is
een evenement met een
sterk regionaal karakter,
vee! ondememers en particulieren uit de regio zetten zich al maanden in
voor de organisatie. Doordat SamenLoop voor Hoop
60% aan lokale initiatieven mag besteden, biedt
zij rechtstreeks ondersteuning aan de patient
en zijn naasten. Ovengens gaat nog steeds 40
procent van de opbrengst
naar de rnissie van KWF:

ROSMALEN- Op 28.juni 2019 is Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling uitgeroepen tot Rosmalense Ondernemer van het Jaar. Voorzitter Joost Wasser lichtte
de redenen daartoe tijdens het druk bezochte zomer-event toe.

Hoedemakers Bouw en
voor het ondememerschap van Rosmalense OnderneOntwikkeling is al meer
in zowel Rosmalen als Den mers behartigt de belandan 80 jaar een begrip in
Bosch, en dat al meerdere
gen van ondernemers in
Rosmalen en 's-Hertogengeneraties lang.
Rosmalen. De vereniging
bosch. Hoedema.kers legt
Joost Wasser overhandigde kent zo'n 100 !eden en is
zich onder het motto BouMarc Hoedemakers, direcdaarnaast een ontmoewen is Beleven toe op ontingspunt, waar onderneteur van de gelijknamige
derhoud, nieuwbouw en
onderneming, de bij de ver- mers elkaar keren kennen,
ontwikkeling.Klantgericht kiezing behorende cheque
ideeen uitwisselen en kenen met oog voor duurzaam- van € 500,- voor een door
Dis opdoen. Bent u onderheid en milieu. Hoedemahem aan te wijzen goed
nemer in Rosmalen en wilt
kers en haar naamgevers
doe! in Rosmalen. Ton en
u kennis maken met ande·· ~ ························································· zijn van oudsher ook maat- Jacqueline van Grinsven,
re ondernemers, neem dan
schappelijk zeer betrokken, de winnaars van vorig jaar, een kijkje op de website
zoals blijkt uit hun steun
overhandigden Marc de bij https:/ /www.rosmalensevoor het Rosmalense verde verkiezing horende wis- ondernemers.nl/ en bezoek
ROSMALEN - Er zijn nog
een paar uurtjes? Bijvoor- nen zich opgeven via de
enigingsleven en de inzet
selbokaal. De Vereniging
een van de events.
volop vrijwilligers nodig
beeld met de op- en afsite: www.samenloop····················~···························~·~ · · ·· ·····
tijdens het weekend van
bouw van het terrein,
voorhoop.nl/rosmalen en
Latin Kids Festival in de Groote Wielen de Samenloop voor Hoop
voor de horeca, kinderver- klik op de button "Doe
Rosmalen op 31 augustus maa.k, gastvrouwen en
mee" . Zender jullie hulp
en 1 september. Ken jij
-heren of voor diverse
kunnen ze er geen fantasmens en in je omgeving
hand- en spandiensten?
tisch evenement van rnadie graag meehelpen voor Vraag hen dan! Ze kunken!
ROSMALEN- In haar jeugd was Monica Bueno niet veel met flamenco bezig.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Oat was meer iets voor de mensen in het zuiden en zij woonde in Madrid. Totdat
ze in Nederland bij een flamencogroep kwam. lets van binnen begon zich te
roeren en ze wilde meer. Nu is ze bijna flamencoloog en organiseert ze het Latin
Kids Festival: een middag met sport, workshops en muziek.

Oproep voor--v-r-ijwi_lligers!

Sport en spel metals basis de flamenco

Abt-generaal Quadrupel
Houtgerijpt 2019

HEESWIJK-DINTHERZondag 1 december introduceert Berne Abdijbier de Abt-generaal
Ouadrupel Houtgerijpt.
Dit bijzondere en nieuwe
bier van de Stichting
wordt natuurlijk op de
Abdij van Berne gei:ntroduceerd. In november
2018 is speciaal hiervoor
850 liter Abt-generaal
Ouadrupel gebrouwen en
na het gistproces op eiken vaten afgevuld om
daar bijna een jaar op te
rijpen. Het zijn vaten van
Rum Barbados en lslay
single malt Whisky
Laphroaig. De Abt-generaal Ouadrupel zal daardoor een vleugje van
deze Rum, Whisky en het
eikenhout vat opnemen.
Aan het einde van het rijpen zal het bier worden
geblend en op een speciale fles van 75cl worden afgevuld. Deze special edition zal als een luxe
verpakking worden aangekleed. Van de 850 liter
wordt verwacht ruim 1000
flessen te kunnen aanbieden als Special Edition
Houtgerijpt 2019. De fles-

sen worden exclusief aangeboden en moeten persoonlijk bij Abt Denis
Hendrickx worden afgehaald op zondagrniddag 1
december om 12u, na de
rnis. Deze middag wordt
ook een speciaal feestprogramma samengesteld.
Gei:nteresseerden kunnen
een fles per persoon bestellen via de website

www.bemeabdijbier.nl/
bieren/special-edition en
deze moeten echt persoonlijk worden afgehaald. Elke bestelling
heeft een eigen nummer
en moet pas bij het afhalen op 1 december ter
plaatse worden betaald.
Beste! op tijd, want op is
op! Vier het Ieven ...

Oorspronkelijk is de FlaOp vrijdag 12 juli organimenco een dans uit het
seert ze daarom het Latin
zuiden van Spanje. Het
Kids Festival. "Een echt
zijn niet aileen pasjes; er
festival met kinderen,"
hoort ook een bijzonder
vertelt ze. "Het is onderritme bij. In Andalusia
dee! van een hele week,
krijgen kinderen flamendie start op de buitencoles {geschiedenis, klap- schoolse opvang van Ons
les, improvisatie). Het is
Kindbureau op scholen in
net als het vak muziek op de Groote Wielen, voorafschool. En overal in Span- gaand aan het festival.
je kunnen kinderen SevilKinderen mogen kiezen
lanas leren dansen als altussen verschillende
ternatief voor ballet.
workshops zoals FlamenMonica Bueno danste zelf co zingen en tapas maken
ook als kind. Nooit had ze bijvoorbeeld. We willen
gedacht dat ze er iets mee vooral ook stoere projeczou gaan doen.
ten mengen met flamencomuziek. Denk bijvoorEen festival met
beeld aan boksen of
kinderen
martial arts."
Dat kwam pas in Nederland. Ze werkte in Amsterdam, waar ze lesgaf
op de Hogeschool van
Amsterdam. Daar in de
Jordaan maakte ze kennis
met een groep Nederlanders die samen muziek
maakten en wel: flamencomuziek. Het maakte iets
in haar wakker en ze wilde er meer mee doen. Het
werd de master Flamencologie. Onderdeel van
deze studie is dat ze ook
onderzoekt hoe de muziek
toegepast kan worden in
nieuwe situaties.

Muziek en hapjes
Op vrijdag is er dan van
16.00 uur tot 18.00 een
festival. "Dan is iedereen

welkom om te zien wat de
kinderen geleerd hebben,
maar ook om zelf wat te
doen. Het is echt een festival met kinderen, in
plaats van voor kinderen.
Er is muziek, zoals salsa,
tango en raggaeton. Er
zijn Spaanse hapjes en
een workshop drummen.
Eigenlijk is er van alles te
doen!"
Het festival is gratis toegankelijk en vindt plaats
op het grasveld bij Windkracht vijf, ook wei bekend als het Deltapark.
Uit Spanje komen twee
sportdocenten en de bekende gitarist Jose Luis
Mont6n. Hij maakt flamencomuziek voor kinderan en hij is expert in flamenco met andere ritmes
te mengen. "Zo is het
echt een internationaal
project geworden!"
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