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Aan de wandel
Half Nederland is tijdens de lockdown gaan wandelen. Ik geef
het toe, ik ook. In mijn eigen omgeving ontdekte ik wandelpaden die ik in al die jaren dat ik hier woon nog nooit had
bewandeld. Ook liep ik vaak over het kaarsrechte pad vanuit
mijn dorp, door de polder, naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Grappig hoe je zo’n pad elke keer anders ervaart. Ik liep onder prachtige wolkenluchten door, ik schuifelde eroverheen
toen er sneeuw lag, ik zag er de zon tussen de bomen ondergaan, ik haastte me door het donker om voor de avondklok
weer binnen te zijn, ik zat er op een bankje van de eerste
zonnestralen te genieten, ik fotografeerde er het frisse geel
van narcissen en boterbloemen en ik rook er de veelbelovende geur van weer een nieuwe lente.
Van het artikel ‘Walk this way’ van Fabiola de Moraaz Imans
en de prachtige illustraties die Janet Otter erbij maakte,
kreeg ik onmiddellijk zin om een blokje om te gaan. Ik wil
blijven wandelen! Liefst elke dag, net als Fabiola. Ook nu Nederland langzaamaan weer opengaat en mijn agenda zich vult
met allerlei afspraken buitenshuis. ‘Wandelen is bewegen, je
hoofd leegmaken, je lichaam soepel houden en ondertussen
genieten van alles wat je buiten tegenkomt’, schrijft Fabiola.
En zo is het maar net. Dus waar je ook bent of naartoe gaat
deze zomer: probeer sowieso elke dag een klein stukje te
wandelen.

Afgelopen november ben ik 79 jaar geworden en
in december waren mijn vrouw Wil en ik vijftig
jaar getrouwd. We hebben een dochter en twee
kleinkinderen. Dat vinden we heerlijk, al hebben
we nu alleen contact via videobellen. Het werken
aIs belangenbehartiger doe ik al sinds de jaren
tachtig, toen bij de ABVAKABO-FNV. Mijn vrouw

‘Ik heb al 55 jaar
fibromyalgie. Door
de jaren heen heb ik
de nodige ervaring
opgedaan die ik
graag deel.’

van dichtbij hoeveel impact dat heeft. Daarom
wilde ik me graag inzetten voor meer mensen met
ren. In 2013 werd ik voorzitter van de Commissie
Belangenbehartiging van F.E.S. Sinds een tijdje
ben ik ook actief bij Ieder(In) en in de Beleidsad-

Ingrid Franssen -ten Boske

viesgroep Senioren Zorg en Wonen van de FNV. Ik

jaar geleden door een reumatoloog vastgesteld.
Daarvoor heb ik van alles meegemaakt: uitgelachen worden door artsen, behandeld worden als
hypochonder en het verliezen van twee rechtszaken omdat niet medisch objectief kon worden
vastgesteld dat ik ziek ben. Door de jaren heen heb
ik dus de nodige ervaring opgedaan die ik graag
met anderen deel. Daarom heb ik mij aangemeld
als vrijwilliger voor de F.E.S.-vragenlijn. Hoewel ik
altijd met vermoeidheid, pijnen en andere klachten
te maken heb gehad, heb ik gelukkig ook redelijke
jaren gekend waarin ik kon werken; onder andere
met verstandelijk gehandicapten, als hoofd van een
gastouderbureau en in allerlei vrijwilligersfuncties.

steeds op het hoogste niveau rolstoelbasketbal-

‘Ik zag van dichtbij
hoeveel impact
fibromyalgie heeft.
Daarom wilde ik
me inzetten voor
meer mensen die
ermee worstelen.’

Ik woon ruim 25 jaar in het zuiden van het land.
In mei ben ik zeventig geworden. Samen met mijn
man heb ik vier kinderen en elf kleinkinderen. Ik

aan het eind van een gesprek te horen: ‘Ik ben blij
dat ik even gebeld heb’.

Geniet van de zomer die voor je ligt!
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Letterlijk betekent fibromyalgie: pijn in bindweefsel en spieren. Klachten
zijn pijn, stijfheid, vermoeidheid en soms stemmingswisselingen. De
ernst van de klachten wisselt. In de Internationale Statistische Classificatie van Ziektes van de Wereldgezondheidsorganisatie staat fibromyalgie
geclassificeerd onder MG 30 – dat staat voor chronische pijn. Hiermee is
fibromyalgie ook in Nederland erkend als chronische pijnaandoening.

Bedankt voor jullie giften!
Fibromyalgie is een feit. In Nederland voor ongeveer
340.000 mensen. De 7000 leden en honderden vrijwilligers
van F.E.S. komen op voor de belangen van iedereen met
fibromyalgie. Daar is F.E.S. enorm blij mee en dankbaar
voor. Alle bijdragen, groot en klein, kennis, geld, tijd en
ideeën zorgen ervoor dat we weer een stapje dichterbij een
van onze doelen komen: de leefwereld van mensen met
fibromyalgie verbeteren.

De onderstaande donateurs hebben in april, mei of juni een
extra gift aan de vereniging gedaan. Een grote dank je wel!
• Mevrouw Stokkels
• Mevrouw Koumans
• Mevrouw Vos
• Meneer en mevrouw Terpstra
• en 3 anonieme donateurs
Dankzij deze donaties konden de begeleiders van het online
lotgenotencontact een training door een professionele
coach volgen om de online lotgenotengroepen nog beter
te kunnen begeleiden.
5

