Nieuwsbrief 2, juli 2014
Mo&Co Meeting 6 juli
Op zondag 6 juli is de laatste Mo&Co meeting voor de
vakantiestop.
De meeting wordt als vanouds gehouden van 10.00 tot
17.00 uur in Groenland Upstairs te Driebergen en kost per
persoon €80 inclusief lunch in het restaurant beneden. Dit
bedrag kun je overmaken op NL26ABNA0553667653 (dan
krijg je een kwitantie) of je neemt het contant mee.
Geef je snel op bij: christiane@moniquerosier.com

Mo met vakantie
Omdat Mo’s laatste vakantie drie weken geleden wegens
omstandigheden moest worden geannuleerd, zal de praktijk
alsnog een weekje gesloten zijn, dit keer van 7 t/m 13 juli.
In die week staan Saskia Heesemans, Linda van Toor,
Jessica de Vroege en Michèle van Reijsen klaar voor
liefdevolle ondersteuning in bange tijden.
Saskia: appen, sms'en, mailen en bellen: 0653732957
saskia@saskiaheesemans.nl
Linda: appen, sms’en en mailen kan altijd, bellen ma-di-wo
na 18.30 uur, andere dagen ook overdag: 0638753814
lindavtoor@gmail.com
Michèle: appen, sms'en, mailen en bellen: 0642064151
info@4lijf.nl

	
  

Jessica: appen en sms'en kan altijd: 0648101622 en als ze
even niet kan opnemen belt ze terug. Of mailen: jdevroege@yahoo.com
Brusjesblog
Mijn naam is Lisa, 21 jaar, journaliste in wording, nieuwsgierig, tijdschriftenfreak en gek op
mensen en hun verhalen. Ik groeide op met een oudere gehandicapte zus, Elke. Het opgroeien in
een gezin met een zorgintensief kind was voor mij niet altijd gemakkelijk.
Dit was dan ook een van de achterliggende oorzaken van het eetprobleem dat ik rond mijn
vijftiende ontwikkelde. Mede dankzij de steun, liefde en belangrijke woorden van Mo gaat het
inmiddels goed met me.
Begin dit jaar begon ik, onder het mom ‘delen is helen’, een blog over broers en zussen. Het is
niet altijd gemakkelijk om een broer of zus te hebben waar iets ‘speciaals’ mee aan de hand is,
maar de (media)aandacht gaat vaak naar het gehandicapte, zieke of op een andere manier
bijzondere kind en/of naar de ouders. Met mijn blog wil ik de broers en zussen uit de schaduw
halen en ook hun verhalen met de wereld delen. Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een
kijkje op www.brusjesblog.nl
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