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JANNeKe BolUIJt
UTRECHT | Hardinxvelder Wim de
Ruiter (55) mag dan gesloopt zijn,
maar die twee dagen lang vrijwilli-
gerswerk langs de dranghekken van
de Tour de France in Utrecht vergeet
hij nooit meer. ,,Ik heb de renners
een voor een in de ogen kunnen kij-
ken, al kwamen ze natuurlijk met
een bloedgang voorbij.’’ Behalve in
de smalle doorgang aan de Rubens-
laan, waar hij ookmoest staan. Daar
moesten de renners noodgedwon-
gen even op de rem. ,,Voor het pu-
bliek was dat erg leuk.’’

Spannend
De Ruiters belangrijkste taak was
zorgen dat de renners ongehinderd
door konden rijden. Tijdens de wed-
strijd waagdenmaar weinig mensen
zich op het parcours. ,,Maar dat was
heel anders toen de reclamekara-

vaan voorbijkwam.’’ Hebbedingetjes
die per ongeluk op het parcours be-
landen, verleidden menig toeschou-
wer tot een ‘dappere’ poging om er
achteraan te gaan. ,,Dat was wel
even spannend. Die karavaan rijdt
ook heel hard en die stopt absoluut
niet.’’
Ongelukken heeft de Hardinxvel-

der gelukkig niet meegemaakt. En
hoewel hij niet specifiek tour-fan is,
genoot hij van het spektakel. ,,Dat is
toch wat hoor, onderdeel zijn van
zo’n grote organisatie. En het en-

thousiasme bij iedereen, dat is heel
erg leuk.’’
Is hij nu aangestoken, voorgoed

besmet met het Tour-virus? ,,Ik be-
trapte mezelf er wel op dat ik heel
graag wilde weten hoe de etappe af
zou lopen. Ik heb nog zitten kijken
naar de televisie. Eerlijk is eerlijk, je
herkent de renners niet als ze zo
snel voorbij komen. Je ziet het aan
de volgauto waar hun naam op
staat. Dan is het erg leuk om ze later
op televisie goed in beeld te zien.
Voorheen keek ik af en toe naar de
Tour de France, maar ik denk dat
dat na deze ervaring wel wat meer
wordt.’’
Maar eerst gaat hij bijkomen.

Want hoe leuk het ook was, enorm
vroeg opstaan om zich te melden en
daarna urenlang in de hitte staan, is
vermoeiend. ,,Maar de organisatie
ervan was buitengewoon.’’

NWim de Rui-
ter. Foto ARCHIeF
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Politiebij
wespennest
Een wespennest, aangetroffen
aan de Baijensweer in Hardinx-
veld-Giessendam, is zaterdag-
middag op verzoek van de politie
weggehaald door een professio-
nele verdelger.
Het korps had de hulp van de

verdelger ingeroepen omdat het
nest vlakbij een speelveld lag en
de tientallen beesten wellicht
zouden toeslaan als spelende kin-
deren te dichtbij kwamen.
Bovendien was het nest ge-

bouwd in een kistje waar speel-
goed in bewaard wordt; de
zwerm had zich geconcentreerd
op en rond een speelgoedauto.
,,Veiligheid voor alles,’’ schreef
een wijkagent in een reactie op
Facebook.

Twee jaar geleden zag Stephanie
Harmsen (23) uit Zwijndrecht haar
leven veranderen. Uitgaan met
vriendinnen, het terras op, een bij-
baantje bij de Sting, studeren en
dansles geven. Zo zag Stephanies
leven eruit voordat zij ziek werd. Nu
is ze allang blij als de pijn houdbaar
is en ze niet de hele dag op bed
hoeft te liggen.
,,Ik heb ACNES, dat houdt in dat

er zenuwen beklemd zitten in mijn
buikwand en liezen. Twee jaar gele-
den kreeg het een naampje en wis-
ten we wat er aan de hand was. Ik
heb periodes gehad dat ik helemaal
niks kon. Er moest een ziekenhuis-
bed in de woonkamer staan,” vertelt
Stephanie.
ACNES is een Engelse afkorting

die staat voor Anterior Cutaneous
Nerve Entrapment Syndrome. Het
is de benaming voor een buikpijn-
of eigenlijk buikwandpijnsyndroom
dat ontstaat door beknelling van de
huidtakjes van de uiteinden van de
voorste tussenribzenuw.

Stroomschokjes
Het zijn geen goede herinneringen.
De nu 23-jarige Zwijndrechtse ging
van ziekenhuis naar ziekenhuis.
,,Niemand wist eigenlijk wat ze met
me aanmoesten. Ik ben in Slie-
drecht en Dordrecht behandeld en
uiteindelijk doorgestuurd naar de
beste arts ter wereld op het gebied
van ACNES. Maar alle behandelin-
gen mislukten. Er is nu niks meer
aan te doen. Nu krijg ik alleen nog
behandelingen tegen de pijn. Zoals
stroomschokjes waardoor ik nu wel

redelijk kan lopen. Ik gebruik ook
altijd morfine pleisters, ik heb altijd
pijn. Dat gaat niet meer weg.”
Klap na klap volgde. Een alvlees-

klierontsteking en andere ontstekin-
gen naast haar chronische ziekte
zorgden ervoor dat Stephanies leven
even stil stond. Operaties beheer-
sten haar leven. Ze werd depressief.
,,Ik was op een punt dat ik dacht: ik
kan niet meer. De pijn is vreselijk, je
kan niks meer doen en veel mensen
vallen weg. Zelfs mijn beste vrien-
den ben ik kwijtgeraakt. Ze snappen
niet dat je een afspraak afzegt
omdat je verrekt van de pijn en je
bed niet uit kan komen, en niet
omdat je geen zin hebt. Gelukkig
heb ik een lieve vriend en familie
die mij steunen. Ze hebben samen
met een psycholoog mij geholpen
om er bovenop te komen.”
Die nieuwe levensmoed zette Ste-

phanie aan tot het starten van de

website www.justliveblog.nl.
Doodeng vond ze het om ermee te
beginnen, maar toch deed ze het.
Op JustLiveBlog beschrijft ze

samen met vriendin Denise hoe het
is om te leven met een chronische
ziekte. ,,Ik wil mensen motiveren
die met hetzelfde of iets soortgelijks
kampen. En ik motiveer mezelf hier
ook mee. Ik heb me heel erg alleen
gevoeld ondanks de steun van mijn

vriend en van mijn familie. Ik hoop
dat ik zo een steun kan zijn voor an-
deren.”

Masker
Op haar blog schrijft Stephanie per-
soonlijke stukken over hoe verdrie-
tig het haar maakt dat ze geen kin-
deren kan krijgen en waar ze het
meest bang voor is. Maar ook posi-
tieve citaten, films en muziek
komen voorbij.
,,Ik deed altijd alsof er niks aan de

hand was. Goed opgemaakt ging ik
de deur uit omdat anderen dat van
mij verwachtten. Als ik er goed uit
zag, dachten mensen ook dat het
goed met me ging. Ze hebben de
neiging alleen te willen zien dat het
goed met je gaat. Maar dat gaat het
nou eenmaal niet altijd en daar ben
ik klaar mee. Ik zet mijn masker af.
Misschien dat mensen het hierdoor
beter gaan begrijpen.”

‘Zogaanmensenhet
misschienbegrijpen’
ZWIJNDRECHT |Van een
jonge meid die vol in het
leven stond, werd Ste-
phanie Harmsen het zieke
meisje dat haar bed niet
meer uit kon komen. Na
maanden van depressie is
ze een blog begonnen om
mensenmet chronische
ziekten te motiveren.
SAlwA VAN DeR gAAg

Z Stephanie Harmsen schrijft dagelijks op haar blog Just Live. Foto peteR FRANKeN

Mensen hebben de
neiging om alleen te
willen zien dat het
goedmet je gaat
–Stephanie Harmsen (23)

ACNES-patiënt Stephanie (23) schrijft weblog

Hendri Rietveld
–Vierdaagsewandelaar

‘Handicap
nogsteeds
probleemin
Roemenië’
Hendri Rietveld (57) uit
Zwijndrecht doet deze
maand voor de 38e keer
mee aan de Nijmeegse Vier-
daagse. Hiermee probeert
hij zoveel mogelijk geld op
te halen voor gehandicap-
ten in Roemenië.

U heeft al 38 keer meege-
daan aan de Vierdaagse.
Wat is daar zo leuk aan?
Het blijft ieder jaar weer een
feest om mee te doen. Dat is
soms lastig uit te leggen, maar
iedereen die meedoet, kent dat
gevoel. Je loopt met tiendui-
zenden mensen allemaal voor
hetzelfde doel, maar ook het
publiek eromheen is fantas-
tisch.

Naast dat u de Vierdaagse
weer wilt uitlopen, loopt u
ook voor een andere reden.
Klopt, sinds een jaar of vijf loop
ik de Vierdaagse voor een goed
doel, waarbij ik zoveel mogelijk
sponsors probeer te regelen.

Voor welk goede doel loopt
u dit jaar?
Dat is Stichting HCR en
Asociaţia Betania, een voorzie-
ning voor verstandelijke gehan-
dicapten in Bacău, een stad in
het oosten van Roemenië.

Waarom trekt dit goede doel
u zo aan?
Ik was altijd klokkenmaker,
maar sinds een aantal jaar
werk ik in de gehandicapten-
zorg. In de tijd dat dictator Ni-
colae Ceaușescu de macht had
waren verstandelijk gehandi-
capten letterlijk verschoppelin-
gen in Roemenië. Dat is wel
iets minder geworden, maar nu
nog steeds hebben ze het erg
lastig en hebben veel mensen
moeite met gehandicapten.

Wat gebeurt er met het geld
dat u ophaalt?
Dat gaat naar activiteiten en de
opvang van verstandelijk ge-
handicapten. Ik hoop dit najaar
zelf langs te gaan in Bacău om
te zien wat daar allemaal ge-
beurt.

De Nijmeegse Vierdaagse is
dit jaar van 21 t/m 24 juli.
Sponsoren kan via www.de-
vierdaagsesponsorloop.nl/
hendri-rietveld.
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