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Het krantje van Honorine U kunt hieronder
een artikel lezen , uittreksel van een

internetsite van een andere familie die dezelefde bezorgdheden treft.
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VOORWOORD
Een jaar al dat onze Vereniging werd opgericht
en zoveel al gebeurt. De
hedendaags werk van
onze vrijwilligers geeft
ons veel hoop voor de
ontwikkeling van Honorine. De solidariteitakties, die kapitaal opbrengen voor de Vereniging
helpen ons de toekomst
rustig te beschouwen en geeft ons ook de middelen
om haar ambities te kunnen realiseren. Al deze engagements geven ons hoop om onze aktie te voorzetten.
De Vereniging neemt, dankzij jullie impuls , een
nieuwe gewicht. Het krantje n°3 is nu ook in het
engels en in het nederlands vertaalt. Solidariteit gaat
over de grenzen.
De beste manier om jullie te bedanken, zijn de vooruitgangen van Honorine. Sinds september gaat zij
naar de kleuterschool, een grote etappe.
Wij wensen jullie een prettige nieuwjaar
2011 en zijn jullie echt herkenbaar.
SOLIDARITEIT IN DE SCHOLEN
In april, ten gevolge aan een, Rijstkom- en Solidariteitaktie, in de school Jeanne d‘Arc ( Bayeux),
werdt ons een gift overgehandigt. Bedankt aan mevrouwen Enée, Jeanne en Launay. Op onze internetsite, leest u een groot aantal krantenartikels i.v.m. deze aktie.

Op een dag, kreeg Guillaume een mail van een meisje die
iets in gemeen had met hem : Zij hebben dezelfde ziekte.
Maar wat ze niet wist, is dat hij ook de Padovan methode
beoefent. Honorine heeft een lissencéphalie en haar ouders, samen met haar meter en peter hebben een Vereniging opgericht als antwoord aan een gebrek aan een
opvangstructuur voor een heel jonge en polygehandicapte kindje. Kijk ! Dat herinnert mij iets ! Zij hebben ook de
keuze gemaakt om de Padovan stimulatie te gebruiken
om hem te helpen. Stimulatie dat Honorine regelmatig in
praktijk brengt dankzij de hulp van de vrijwilligers die haar
komen helpen voor de oefeningen.
Site : www.guillaumeetnous.org

JAARVERGADERING
Onze eerste jaarvergadering heeft plaats genomen op
19 maart 2010. Wij danken al de mensen die aan deze vergadering hebben meegedaan en indien u ondertussen bij onze Vereniging hebt gevoegt, vindt u onze verslag op onze internetsite.
DE VOORUITGANGEN VAN HONORINE
Honorine heeft 3 jaar. Zij heeft stimulatie oefeningen
sinds haar 1 jaar. Hieronder vindt u, voor deze semester, enkele van haar nieuwe overwinningen op de
ziekte:
 Visoen en het grijpen : Honorine neemt haar glas
op de tafel en brengt het tot haar mondje om te
drinken. Dankzij veel concentratie, grijpt zij een
voorwerp ( bvb een lepel ) met één hand. Natuurlijk, excuseren wij haar kleine ongelukjes !
 Beweegkracht en evenwicht : Honorine kan blijven zitten en evenwicht houden. Met hulp ,
maakt zij graag enkele stapjes terwijl zij met veel
ijver haar knien plooit. Dit is zo natuurlijk voor
ons.
 Het kauwen: Honorine leert nu haar tandjes te
gebruiken om kleine stukjes te kauwen. Te voltooien vermits haar kleine tong de gevraagde rol
niet speelt.
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SEQUOIAS BLUES

Begin van de zomer,werden wij uitgenodigt op de
Hoofdkantoor van Pepsico in Brussel.
Wij hebben , in een zaal, de marathonlopers die wij
enkele maanden voordien hadden ontmoet, terugvonden. Langzamerhand, kwamen er meer en meer
loonarbeiders in de zaal ! Na een presentatie en een
welkomwoordje van de directeur, hebben we , met
veel emotie, een kleine film, die het sportieve en
menselijkeaktie vertelt, samen gekijkt.
Pepsico Belgïe heeft besloten de gift voor de Vereniging te verdubbelen.
Deze moment blijft onze mooiste verhaal van onze
jonge Vereniging en waarschijnlijk niet de laatste…
Wij zijn Christophe, Kristol, Daniel, Andy, Jan, Fouad, Bern, Peter en Bruno echt dankbaar.
U kunt op onze internetsite de film terugvinden
www.move4purpose

Half-juni, werd de jaarlijkse concert van de SEQUOIAS BLUES toegewijdt aan onze Vereniging.
Een prachtige plekje in Ussy, bezoek van de winkel voor tuinbenodigdheden door Meneer SEBIRE, een warme welkom, honderdjarige sequoias…
alles was verzamelt om voledig van de 6 muziekamateurs te profiteren. Het was een gelegenheid
voor de Vereniging om haar aktiviteiten
(aktiviteiten om tegen de ziekte te strijden) en de
vooruitgangen van onze kleine Honorine te presenteren.
Wij hebben veel steungetuigenissen en aanmoedigingen gekregen. Wij zijn François Flais zeer
dankbaar voor zijn initiatief, voor het bijeenbrengen van al de muzikanten, altijd kant en klaar en
de sponsors CREDIT AGRICOLE NORMANDIE,
SOBATEN, SOPROBAT en CERANOVA.
Een gedenkwaardig moment !
SNELLE GENEZING OOM !

Wij zijn bijzonderlijk gevoelig en ontroerd dat een
grote onderneming zoals Pepsico , zich intereseert
aan een onbekende doel die wij verdedigen
terwijl zij misschien meer energie zouden willen
gebruiken voor bekende doelen in de medias. Een
standing ovation, a.u.b., voor Bruno Boucquillon,
de organisator van deze operatie en onze contact met
PEPSICO.
PADOVAN FORMATIE 2 IN LYON
In juli, had Berangère, de mama en de officiele vormerster van de vrijwilligers, deel in de tweede niveau
van de gespecialiseerde formatie voor kinderen geraakt door zenuwstoringen. Deze programma duurt 4
dagen. De objectieven: de communicatie verbeteren,
mond en spraak bewerken. Deze formatie werd gefinancieert door de Vereniging.

Een knipoogje voor de grote oom van
Honorine, Jean HEBERT.
Hij werd deze zomer in de
ziekenhuis opgenomen, Honorine stuurt hem vele kusjes en wenst hem
toe ,een snelle genezing. Hij is onze, officiele speelgoedleverancier en,
op maat voor Honorine.
IK GA NAAR SCHOOL !
Wij waren kant en klaar voor de zomervakanties
toen wij de officiele beslissing kregen: Honorine
zal de kleuterschool integreren in september, zij
zal begeleiding krijgen . Zeker een heel goede nieuws , ook een nieuwe organistie van de week maar
een intellectuele stimulatie voor Honorine.
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