
Uitnodiging: Type 1 jongeren en ouders opgelet!  

 
 

Wat? Samenkomst van de Diabetes Club Albrandswaard e.o. 

  

Om 10.00u verzamelen we op de parkeerplaats bij Tasman. Vandaar 

vertrekken we voor een speur-struin-diabetestocht door het natuurgebied. 

Onderweg leren we elkaar beter kennen en beantwoorden we (in ieder 

geval ieders vooraf ingebrachte) diabetesvragen. Rond 12.00u zijn we weer 

bij de parkeerplaats en sluiten we de ochtend af met een drankje en een 

pannenkoek/ broodje bij Tasman en de laatste diabetes-vraag van de dag. 

Waarom? Leven met een chronische en heftige ziekte waar je 24/7 mee bezig moet 

zijn, je soms anders bent omdat je (even) niet mee kunt doen, maar er wel 

van je verwacht wordt dat je mee doet met alles wat het leven van je 

vraagt, is soms niet altijd even gemakkelijk. Iemand die hetzelfde heeft, 

een jongere met diabetes 1, of een ouder die tegen dezelfde moeilijkheden 

aanloopt als een andere ouder van een kind met type 1 kan een steun zijn, 

omdat je een bondgenoot hebt, iemand die je begrijpt. 

Doel?  Tijdens de bijeenkomsten wil ik mogelijk maken dat ouders, kinderen en 

jongeren kennis en informatie kunnen delen over henzelf en/of hetgeen 

waar zij tegen aanlopen en/of waar zij gebaat bij zouden kunnen zijn.  

Meenemen? Goede wandelschoenen of kaplaarzen (het kan drassig/ modderig zijn),                    

suikercheck-spullen, rugzak met dextro’s, sap, koek, fruit enz., bij regen 

paraplu/ regenjas – het gaat altijd door!) 

Kosten? Geen. Als je mee luncht, zijn deze kosten voor eigen rekening. De Tasman 

winteractie ‘alle pannenkoeken voor de ½ van de prijs’ is nog van kracht. 

Aanmelden? Mail mij vóór 18 maart op babs@babsvoorschoolenouder.nl. Geef aan dat 

het om ‘diabetes samenkomst 2’ gaat; met wie u komt én schrijf mij alvast 

waarover u of uw kind meer over wil weten van een andere diabeet of 

ouder, dan zorg ik dat dit tijdens de ochtend aan bod komt.  

Over mij? Ik ben Babs Wolters, 37 jr,, woonachtig in Poortugaal. Ik heb een man en 2  

kinderen, een bedrijf ‘BABS voor school en ouder’ én ik heb zelf diabetes 

type 1, evenals mijn broertje en een goede vriendin. Ik houd niet van zielig 

doenerij. Wel van iets kunnen betekenen voor een ander, waarvan ik zelf 

weet dat het verschil kan maken. Ik zie dit als kans anderen te verbinden, 

iets te geven, voor het leven.  

Samenkomst voor alle jongeren 

met diabetes type 1 - in de leeftijd 

van 0 tot 25 - én hun ouders.  

Wanneer: Za 24 maart 2018 

 

Waar: Parkeerplaats Tasman                    

           Albrandswaardsedijk 160 

           Poortugaal/ Rhoon 

 

Tijd:   10.00u - 13.00u  

 


