
HEYTHUYSEN - Als op 
zaterdag 25 juni zo’n 200 
postduiven opstijgen vanaf 
buitengoed De Gaard in Hey-
thuysen is de lucht grauw en 
grijs. De aanwezigen hebben 
voor even de beschutting van 
de paviljoententen en haastig 
geïmproviseerde overkap-
pingen verlaten om deelge-
noot te kunnen zijn van deze 
imponerende openingscere-
monie. Als de duiven uit het 
zicht zijn valt er even een stil-
te. Bartho Braat, ambassadeur 
van de Nederlandse Rett Syn-
droom Vereniging, overhan-
digt dan aan een meisje in een 
rolstoel een rieten mand. “Er 
zijn altijd bijzondere duiven 
die iets meer aandacht nodig 
hebben en het ook verdienen 
hun vleugels uit te slaan”, 
spreekt Bartho. Uit de mand 
stijgen dan twee hagelwitte 
duiven op.”Deze duiven staan 
symbool voor alle mensen die 
door een beperking bijzonder 
zijn maar er toch bij horen”, 
aldus Bartho. Warme woor-
den aan het begin van een 
klamme zaterdag die, mede 
door de inzet van veel vrijwil-
ligers, zou verworden tot een 

geweldig gezellige Rett fami-
liedag.

Rett syndroom
Rett meisjes zijn meisjes en 
vrouwen met het Rett syn-
droom, een zeldzame ont-
wikkelingsstoornis van de 
hersenstam.  Als gevolg van 
deze stoornis is bij deze meis-
jes al op jonge leeftijd sprake 
van progressieve motorische 
beperktheid. Veel meisjes 
worden dan ook uiteindelijk 
afhankelijk van een rolstoel. 
Daarnaast stokt ook de ont-
wikkeling van de hersenen 
hetgeen, samen met de mo-
torische beperkingen, lijdt 
tot een ernstige meervoudige 
handicap.

Ervaringen delen
Deze Rett meisjes en hun fa-
milieleden hebben al een hele 
strijd achter de rug en leven 
met het besef dat een over-
winning niet in het verschiet 
ligt. Een enkele dag samen 
zijn. Een enkele dag ervarin-
gen delen. Een dag met een 
lach en een enkele traan. Zo’n 
dag kan voldoende zijn om 
weer even door te gaan. Net 

als twee jaar geleden hebben 
veel vrijwilligers uit Heythuy-
sen en omgeving zich, soms 
al maanden van te voren, in-
gespannen om zo’n dag voor 
deze meisjes te organiseren. 
Door onder andere een be-
nefi etoptreden van harmonie 

L’Union, door het werven van 
sponsoren en door veel per-
soonlijke inzet is een prachtig 
programma tot stand kun-
nen komen. Zo konden de 
aanwezigen onder andere 
genieten van een optreden 
van de nieuwe NRSV ambas-

sadrice Lone van Roosendaal 
(voetbalvrouwen en Zorro) 
en een workshop van Melise 
de Winter en Alexandra Alp-
henaar, die de kinderen leer-
den om te praten met dieren 
(Dokter Dolittle). Het thema 
van de dag was ‘Samen zijn’ 
en dus mocht de zangeres 
van het gelijknamige lied niet 
ontbreken. Arno Verhoeven 
blijkt, naast burgemeester 
van Leudal, ook een grote fan 
en kenner van de discografi e 
van deze zangeres te zijn. Met 
nagenoeg enkel gebruik te 
maken van de titels van haar 
hits werd Willeke Alberti 
door hem aangekondigd.

Sportief en smakelijk
Verder werd zowel voor de 
sportieve als de inwendige 
mens gezorgd. Een aantal 
spelers van de selectie van 
Fortuna Sittard was aanwezig 
om, met wie dat wilde, een 
balletje te trappen. Na afl oop 
werden shirts voorzien van 
handtekeningen uitgedeeld. 
De twee Limburgse boeren 
uit de populaire datingshow 
‘Boer zoekt vrouw’, Marcel, 
en ook Frank en Anita, ver-

zorgden gerechten die een re-
latie hebben met de produc-
ten van hun boerderij. Henk
Venner uit Baexem is minder
bekend als zijn vakgenoten
maar ook zijn bijdrage, soep
met Rett(ich), vanuit de bio-
logische boerderij ‘Heijerhof’
vond gretig aftrek. Cora, de
alter ego van Juliette de Wijn,
bracht, hoe kan het ook an-
ders, snacks rond en maakte,
net als alle andere aanwezige
sterren, voldoende tijd vrij
voor een praatje of een foto
met natuurlijk als achter-
grond de prachtig gerestau-
reerde frietkar van Pieter van
de Moosdijk uit Someren.

Bijzondere dag
Als de laatste Rett meisjes,
moe maar voldaan, aan het
einde van de dag De Gaard
verlaten, hebben de vrijwil-
ligers nog even te gaan. Zij
hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van een bij-
zondere dag en hebben bij-
zondere mensen bijzondere
aandacht gegeven. Dan kleurt
de hemel uiteindelijk toch
nog een beetje blauw. www.
rett.nl

Een pRETTige dag samen in Heythuysen
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