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Voor deze Jongerendag verzamelden we ons in de loop van de 

ochtend in De Fermerie. Dit sfeervolle 17e eeuwse pand met 

gezellige en fleurige inrichting bevindt zich vlakbij de IJssel aan de 

rand van de prachtige, oude binnenstad van Deventer. 

 

Met elkaar vormden we een zeer gemengd gezelschap van nieuwe 

bezoekers en bekende gezichten waaronder risicodragers, 

gendragers (al dan niet beginnend ziek), partners, broers en 

zussen. Daarnaast waren er ook twee jonge medewerkers van het 

Brabantse verpleeghuis Kloosterhoeve aanwezig. De leeftijden 

liepen uiteen van 15 jaar tot 40+ en er waren zelfs jongeren die er een lange reis vanuit Groningen of 

Noord-Holland voor over hadden om deze dag met elkaar te beleven. 

 

Na een warm en hartelijk woord van welkom van onze dagvoorzitter en het op een ludieke en 

ontspannen wijze voorstellen aan elkaar voelde iedereen zich snel op zijn gemak. We gingen verder 

met het thema van de dag: ‘betrouwbare informatie voor jongeren over de ziekte van Huntington op 

internet’.  

 

Nadat we de jongeren vroegen welke websites ze zelf wel eens bezochten, bekeken we er een aantal 

die op dit moment actueel zijn. Zo zagen we via statistieken dat de website van HDYO 

www.nl.hdyo.org, een nieuwe internationale site speciaal voor jongeren en sinds een paar maanden 

in het Nederlands te lezen, op dit moment zeer goed bezocht wordt met op sommige dagen wel 

meer dan 400 artikelen die gelezen worden! 

 

Daarnaast bekeken we ook nog een website met vooral veel interessante en leesbare 

wetenschappelijke informatie www.nl.hdbuzz.net. Inmiddels zijn bijna alle artikelen op deze site in 

het Nederlands vertaald dus voor wie hier al eens was geweest een goede aanleiding om deze nog 

eens te bezoeken. Natuurlijk bezochten we ook de website van de Vereniging en spraken we met 

elkaar over het gebruik van social media als Facebook. 

 

Aan het einde van de ochtend bekeken we met elkaar een filmpje van HDYO dat gaat over het belang 

van openheid binnen de familie en zagen we een filmpje over de zorg en faciliteiten van het 

prachtige verpleeghuis Kloosterhoeve in Raamsdonksveer. Vlak voor we het ochtendprogramma 

afsloten met een heerlijke lunch die bestond uit salade, soep en brood, bood één van de jongeren 

zich tot onze grote vreugde aan als vrijwilliger om voor HDYO artikelen en filmpjes te vertalen.  

 

Wie de behoefte voelde, kon vervolgens lekker naar buiten om van het prachtige voorjaarszonnetje 

te genieten. Ondertussen raakte iedereen op een ontspannen wijze met elkaar in gesprek over wat 

hem of haar op dit moment bezighoudt en als vanzelf vormden zich rond de tafels groepjes. Voordat 

we De Fermerie verlieten voor een ontspannen stadswandeling, vertelde één van de aanwezige 

jongeren ons dat hij bezig is om via een benefiet voetbalwedstrijd geld in te zamelen voor 

wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Huntington. Dit fantastische initiatief juichen wij als 

jongeren natuurlijk van harte toe! De benefiet voetbalwedstrijd zal zaterdag 1 juni gaan plaatsvinden. 

 

Halverwege de middag vertrokken we dan met elkaar via de IJssel naar het historische centrum van 

Deventer. We liepen over de markt naar een concert in de Berg-kerk en uiteindelijk naar het 

Vogeleiland alwaar we met elkaar plezier hadden om alle bontgekleurde vogels. Uiteindelijk sloten 

we de dag af met een drankje in een gezellig cafeetje in het centrum en tenslotte een etentje 

in een leuk Italiaans restaurant.  

 

We kunnen terugkijken op een zinvolle en zeer geslaagde, informele dag vol positiviteit en 

ontspanning. We hopen iedereen een volgende Jongerendag weer te ontmoeten! 

 

Namens de Jongerencommissie, 

Marjon Geurink 


