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ave woont 
voonaan 

ene 
OOSTERPlANK - Dave is 
een vrolijke bijna achtjarige 
jongen. Gaat lekker naar 
school op de Pionier en 
vindt het daar erg leuk. 
"Want". zegt zijn vader, 
"Dave kan heel goed leren," 
Samen met zijn ouders 
woont hij helemaal naar 
zi jn zin in de Oosterllank en 
vriendjes en vriendinnetjes 
zijn ook in de buurt. 

Bij Dave iijn ouderlijk huis, was 
onlangs iets bijzonders aan de 
hand Ilijskrallt.'l1 reden door de 
straal. Het WdS passen en me
ten. Er w('rd nota bene. een heel 
deel V"dll cen huis in de tuin ge
plaatst bil Da\le. 
Maar Dave is dan ook een bij
onder kimt Wil hij kunnen 

bliJVI'll wonen Wdar hij nu 
woont, zal hij deze 'zorgkamer'
nodig hebben. 
"Dave zijn spierkracht wordt 
sleeds minder", zegt meneer 
Slam. Irt 2008 zijn we er achter 
gekomen dat hij de iieb.te van 
Duchèunc heert.• Iel" waannec 
de falmhc nooit rekening Iwen 

c=JD~chenne I 

De 1ickte van Dlichennc is 
een ,l al tgeborr'n ,>rft'lijku 

aandot'nlilg van d,~ spicren. 
Verour/..aakt donr dt, <lfwe, 
zlSheicJ dYSlrufine. Dil ei\\1l 
wrgt ervoor dm sricrt'/I !-Ie
vigen \'eerkrachl ig 'lijn. 
Door hel ombreken van dys. 
troline reiken spieren \'cr
zwakt. De ziekte van 
Dudwllne begllll lI\cl kell 
mei kefll.Oab later heglllneJ I 
ml'l lopen en vcnni'1derdc 
SpWrkf'dChl In ,Ie bovenbe
non cn -annen 

gehouden. "[n de familie. wisten 
we niet dal dC1.C ZÎpkle voor
kwam lIet is genc1I5rh be
paald. dus onze voorouders 
kunncn dil wel gehad hebben 
De ziekte komt aIlccn bij )on
gens voor. liet wil zeggen dat de 
spierkracht van Dav!' stc!'ds 
verder af zal nemen Op een ge
geven momenl za.lluj rolstoel
gebotu.lcil zijn. Wanneer welen 
we niet. Datlcan de revalidatie-

Dave is trots op zijn eIgen 'huis'. 

arts zelfs niCl zeggen." 
Dat geert grote veranderingen 
voor de familie. 

Verhuizen? 
"liet belekt'nde dal we op enig 
momem zouden moeten ver
huizen Wam de slaapkamers 
liggen boven ,rct is nu al l.oens 
lastig. Wanneer Dave mul' is 
muel ïk ht'm op tillen en naar 

bovcn brengen." 
üevcr willen zij niet weg. "De 
kinderen hebhen hier hun 
school en sociale contacten. 
Datz.ou toch heel janunerzijn." 
"Mijn vrouw ging aan het zoe
ken op mtcmet naar wonin
gaanpa...c;ing en vond deze op
lossing. Zo mooi. We zclcJen [e
gen r iknar 'Dat zou wel wat 
voor ons zijn'. Maar ja. EI' Z,lt 

natuurl ijk ",cl cen prijskaartje 

FOTO: WHM 

aan vast. 'I 
De familie Stam toog naar de 
gerneemc Rotterdam. "We heb
ben een hele mooie voorLiening 
gekregen een Zorgkamer van de 
firma Pas Aan die door een pro
fessioneel team van vakmensen 
bij on~ is geplaatst Een slaapka
mer meI badkamer. We kunnen 
niet blijer IJjn 
:n Dave, die oorunt het zjjn ei
gen huis." 

Kunstroute was 
weer succes 
PRINS ALE.'V\NDER - Dir 
week~ind genoten veel men
sen uit de deelgemeente ''-Jn 
de 6e kunstmutc. Vrijdag
avond werd deze in de Ro
meijnshof geopend. 1:"('11 

speciale kWlSlllyer met roll
Ie bracht veel wijkhewnners 
vaak op de liels, lang de Ro
meijnshol. CC. Orion, Zjuak 
en ateliers. Van \111 lotbeeld
houwwerken. Van foto's 101 
schilderijen. Hel\Ya.o; een ko
men en gaan van kunslIllin
naars. 

Scootmoblel 
aanvragen? 
HET L'\GF lAND - Dondel 
dag 22 april organiseert 
/3uunhuis ,\JeX<lnderpnlder 
in samenwerkmg met De 
Burchl een voorlichting over 
de scoolmobiel. Zou u een 
scoormobie( . willen aanvra
ger maar ti Wl'd niet hoc! 
Medewerkers van Sozawc 
zijn aanwezig om te kiiken 
wal cr voor u mogelijk is en 
wellicht direct het aanvraag
formulier in Ie vullen. De 
mIddag IS van 14.3010116.00 
uur. De midd<lg vindt plaats 
in DE' Burcht, Van MoorseI
pIaats I . 

Yogalessen 
ZEVENKAMP Soeris 
Premchond is Ayurveda the
rapeut en verzorgt consul
ten, i\YUlvedische massages 
en hij geeft ook Yoga lessen. 
De lessen vinden elke 
woensdag van 19.30 2 J00 
uur plaats in hel wijkgebouw
Lee Ie 7.evenkamp. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij . 
Voor informatie en opgave: 
06-: &191800. 
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