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Nieuwsbrief van de Vereniging van Reuma Patiënten Amsterdam e.o. 

Covid-19 Editie. 

Het Dagelijks Bestuur van onze vereniging meent in deze tijd van de Covid-19 Pandemie toch 

een Nieuwsbrief uit te moeten laten gaan. Onze drukker Klaas is als hart-long patiënt en om 

begrijpelijke redenen dus niet in staat ons drukwerk te verzorgen. Hij is, samen met zijn 

vrouw, al wekenlang aan huis gekluisterd. Zoals heel veel leden onzer vereniging moeten ze 

lichamelijk contact met (klein) kinderen, familie en vrienden node missen. 

Doordat er amper nog gezamenlijke sociale contacten binnen de vereniging zijn, blijft het 

bestuur vaak verstoken van de gezondheidssituatie van de individuele leden.  Het is toch 

bekend geworden dat een enkele verenigingslid is getroffen door het virus. Het bestuur van 

de vereniging wenst vanaf deze plaats iedereen sterkte en gezondheid toe en zou met een 

oud gezegde willen zeggen: “ Houd de kop ervoor!!!” 

Van de secretaris en de penningmeester 

Lieve mensen, wat leven we in een totaal andere wereld door dit vreselijk enge virus. Wij 

hopen dat het met u allen nog steeds goed gaat. Gelukkig maakt het mooie weer een hoop 

goed, zodat we toch een ommetje kunnen maken en voor de gelukkigen onder ons die een 

tuin of balkon hebben, buiten kunnen zitten.  

De ALV  heeft natuurlijk niet plaats kunnen vinden. Alle benodigde stukken voor de ALV , 

zoals het jaarverslag 2019 van de secretaris en de penningmeester, de agenda en convocatie 

(uitnodiging) zijn opgeslagen in de computer. Onze boekhouder Martin heeft een financieel 

verslag gemaakt over 2019 en de begroting voor 2020. Voor degene die de financiële 

stukken graag wil ontvangen, kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een belletje naar 06-

20436050  of mail naar hende237@planet.nl , dan kan ik het u mailen of opsturen. De 

kascontrole commissie heeft nog voor de “lock down” bij elkaar kunnen komen om de 

financiën samen met Martin te controleren en daarna goed te keuren.  

De verantwoordingsformulieren over 2019, de aanvragen voor financiële bijdragen zijn de 

afgelopen weken op de reguliere wijze naar ReumaNederland verzonden. 

Het bestuur zal bezien wanneer in 2020 er alsnog een Algemene Leden Vergadering gepland 

kan worden. 

mailto:hende237@planet.nl
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De Biesbosch. De georganiseerde rondvaart op de Biesbosch heb ik kunnen verplaatsen naar 

1 september 2020.  

We hebben een grotere boot gereserveerd, waar de 
anderhalve meter onderlinge afstand gewaarborgd kan 
blijven.  Wilt u ook een mooie plaats op de boot en de 
ervaringen van de afgelopen maanden delen met uw 
geestverwanten, dan kunt u zich opgeven bij Marianne. 
Lever het formulier z.s.m. in en maak het geld over op 
NL95INGB0004446439 t.n.v. VRA     
De Musical Hello Dolly blijft nog staan op 4 juni omdat we niet weten of de theaters dan 

weer open mogen voor het publiek. Dus, zou u graag mee willen gaan, stuur dan z.s.m. het 

aanmeldingsformulier(en) op en maak het geld over, dan komt u op de lijst en bent 

verzekerd van een plaats.  

 
 

Er zijn 80 plaatsen besproken!! 

Contributie  Er zijn nog een paar leden van wie we nog steeds geen contributie  hebben 

ontvangen. Dit is ons laatste verzoek. Zoals we het nu stellen lijkt het op bidden en smeken 

voor het schamele jaarcontributie van € 20,-. Zou u het deze maand nog in orde willen 

maken zodat we dat af kunnen ronden? Had u uw lidmaatschap willen beëindigen, dan had 

dat voor 1 januari 2020 moeten doen. Bij twijfel? Bel Marianne even 06-20436050.  
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Landelijke collect ReumaNederland 

Medio maart 2020 was in heel Nederland de collecte voor 
ReumaNederland gepland. Een zeer grote groep collectanten was 
weer op de been gebracht en zij waren uiterst gemotiveerd. 
De collectebussen met de routes waren door de lokale 
coördinatoren al bij de collectanten thuis gebracht. 
En toen…zeer alarmerende berichten over de besmettelijkheid 
van het Covid-19 (Corona-19) virus werden door het RIVM en de 
staat verspreid. Op korte termijn werd door ReumaNederland 
besloten om de Landelijke collecte af te blazen.   

Normaliter levert door de inzet van velen, deze landelijke collecte ongeveer € 3.000.000,- 

op. Dit belangrijke bedrag, waarvan veel wordt besteed aan baanbrekend reumaonderzoek 

en aan het welzijn van reumapatiënten, is nu grotendeels weggevallen. Omdat wij met 

elkaar veel minder geld kunnen uitgeven aan winkelen, uitgaan, familiebezoekjes in of 

buiten de dierentuin en dergelijke redenen, zouden de mensen alsnog een donatie kunnen 

overmaken naar ReumaNederland. Bewerk uw familie, vrienden en vijanden om te doneren. 

Doen ze dit giraal, dan kunnen ze dit bedrag verwerken in hun belastingaangifte over het 

jaar 2020. Doen we dit met elkaar, dan kunnen we de pijn voor ReumaNederland enigszins 

lenigen.                                                                  

ReumaNederland heeft de status van een Goede Doelen Organisatie (GDO) 

 
 

In Memoriam 

  Mevr.F.H. Knipmeijer-v.d.Woert, 73 jaar 
Mevr. S. Kurnaz-Uyar, 57 jaar 
Mevr. S. Toewar-Dharampal, 70 jaar 
Dhr. M.W. Hollander, 82 jaar  
Mevr. Van ’t Padje en Mevr. C. Keijzer 
Het secretariaat heeft de familieleden 
inmiddels gecondoleerd. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Tijdens een symposium over Artrose in 
Nederland werd Lodewijk Ridderbos dinsdag 
3 maart koninklijk onderscheiden voor zijn 
inzet voor de reumabestrijding in Nederland. 
Tijdens zijn afscheid als directeur van 
ReumaNederland werd hij door minister 
Bruno Bruins (Medische Zorg) verrast met de 
onderscheiding. Ridderbos is nu Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
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Online Mindful yoga op de stoel, ook bij klachten en beperkingen 

In deze periode van het coronavirus is het belangrijk om extra goed voor jouw gezondheid te 

zorgen. Wat hierbij kan helpen is bezig zijn met de adem en met ontspanning. Dit heeft 

namelijk een enorm positieve invloed op ons afweersysteem, ook wel immuunsysteem 

genoemd. Het immuunsysteem is het gespecialiseerde verdedigingsmechanisme dat ons 

lichaam beschermt tegen indringers zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. 

Ontspanning zorgt dus dat het immuunsysteem zijn werk goed kan doen. Er zijn 

verschillende manieren om te ontspannen, een voorbeeld hiervan is mindful yoga. Mindful 

yoga is een combinatie van yoga en mindfulness. Tijdens deze lessen ben je bezig met 

bewegen en ontspannen op een manier die rekening houdt met jouw fysieke 

bewegingsmogelijkheden en eventuele aanwezige klachten en beperkingen. Het voelen staat 

meer centraal dan het doen. Je krijgt handvatten hoe je bewust kunt worden van gedachten, 

gevoelens en lichamelijke sensaties. Je leert om symptomen niet te vermijden, maar om 

deze te ervaren. Dit helpt je om je eigen kracht in te zetten en beter om te gaan met stress, 

pijn, ziekte en moeilijke situaties. 

Onze yogadocente Marlies Verdonk biedt in deze tijd gratis online mindful yogalessen aan. 

Deze zijn te bekijken op YouTube. Meer informatie staat op de site van de VRA en op Marlies 

haar site: www.balansinzijn.nl   

Als je vragen hebt dan kun je altijd contact met Marlies opnemen door een mail te sturen 

naar: balansinzijn@gmail.com of door een WhatsApp berichtje te sturen naar: 0641855813 

Zitoefening, de Kat 

Voorbereiding bij zit-oefeningen 

Neem plaats op een stoel waar je comfortabel op zit en zorg ervoor dat je voeten goed 

contact maken met de grond. Als dit laatste niet goed lukt, leg dan een dekentje onder je 

voeten. Het is wel belangrijk dat dit stabiel aanvoelt. 

De oefening, maak al zittend een holle en bolle rug 

Een bolle rug maak je op je uitademing:  

- Allereerst zit je ontspannen rechtop en je adem gaat als vanzelf 
- Beweeg dan je kin rustig en langzaam richting je borstgebied  
- Vervolgens zak je in, dit doe je in een lui, loom tempo  
- Je rug wordt bol, je blijf zo even zitten en je ademt door 
- Kom dan langzaam terug naar een rechte zit  
Een holle rug maak je op een inademing:  

- Beweeg naar een holle rug  
- Je borstgebied gaat naar voren, je billen gaan omhoog, je schouderbladen naar elkaar toe 
- Je gezicht blijft naar voren gericht 
- Je schouders blijven laag en ontspannen 
- Blijf zo even zitten en adem door 
- Kom dan langzaam terug naar een rechte zit  
- Wacht af wat er in je lichaam gebeurt 


